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ἡ εν Ἡμ Ν ΔΑ νου δι χύνοὶ ᾿ ἀρ γε τ τὰ δ ν 
τ ἡ τ αν νν ἐρενν ἀμ τα Ἐπτ ον τον δ τὰν ΥΑΩΜΝΝ ᾿ ἢ ἴρν ΘΗΝ συ νυ τ ἜΤ πλ μ μη, ΔΉ ΑΝ ΝΗ ' " ΡΟ δα νένν ψᾺΡ ἌΝ ἘΦ» 
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 ΛΥΟΥΝ ὶ ὑπ ἂΨ δ) ἀνα ἄν ΑΝ Χο Ν ἐν νον : ἡ 
δὴ Ν 

5.) τ» 
ΟΝ 

Υ̓ 

ἌΓ Ὥς Ὁ ᾿ς πο α αν ῖς φευςῖ αν 

νὰ - ϑ ξ, γ᾿ 59] τ τον" " ᾿ ν 

Ι ΝΝ ἜΝΙ ΡΟΝ ἀτνῊν 
ὃ ο Ἷ ΠῺΣ ΚΟ ἐξ τὰ Υ 

ἐπ ΔΝ ὃν ᾿ ὰ ἊΥ ἜΡ ἧς Ποῖ δ Ἂν ἣν ΚΝ , 

δ ἘΘΑ ἀ δ Νὴ νον χὴν 
ἀΥΑΑ ΔΤ Ἐ εν ΑΝ τῇ Αναν ον δίνς δὴ (ἡ 
ἐλλκα ἐρανν Δος ἐλννν ον 
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ΜΗΕ5. ΟΑΘΚΙΕ ΗΆΒΕΙΘΟΝ 

Ετοσι τὰ [ὰΡγὰγν οὗ « 

ΠΕ. ΟΑΘΚΙΕ ΗΠΑΒΕΙΘΟΝ 

Εουπάον οὔ ἐπε Βτιοοκίνη 1 δτῖτι δεΐιοοὶ 

αἱ {π6 σιιββοςξίοηι οὐ {ποῖτ βοσ 

ΗΕΝΕΥ ΞΥΡΌΝΟΗΝ ΗΆΑΒΕΙ͂ΘΟΝ ἐξ ερυγδιτοΞ Ια ἀπ δ ᾿ς ήμό- τ παν οι: οι σὰς τρὶ ἀξοδτάν τς ΕὐχσΣ μοι τσ, - 
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ΟΝ 

'. ο Κησχ Ο(οίϊεσε [εϊθγνΑΎ 
ἥ Θαϊεθϑινᾷ, Τιϊποῖϑ 

᾿ ἑ Οἰλ99..... 88 ; πο δ. 
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ταν ξΞι -- ἸΩ͂ ΙΝ ΓΞ. ἴω ᾿ σ2) -- Ἐπὶ ἰσῖν ΟΞ ζΌ Ὁ 





ΤῊΝ 

ΓΟ ΙΓΟΓΑΡ 

ΟΕ 

ΟΗΠΙΕῚΥ ΑΟΟΟΒΌΙΝα ΤῸ 5ΤΑΙΒΑΌΜΡ ΤΕΧΈ, 

ΨΙΤΗ 

ΝΟΊΙΤΕΡ, 

ΒΥ 

ΤΗΒΟΏΌΟΒΕ Ὁ. ΟΟΙΞ ΒΥ. 

ΨΤΟΒΜΕΒΙῪ ῬΒΕΞΙΘΕΝΥ ΟΕ ὙΑΙᾺῈ ΟσΟΥ  ΕΟΘῈ-. 

Αἰμθηἶϑ ἀἰΠσοηλὶ5 Ἰορὶ Οουρίατα : αὐ ἴῃ ΠΙΌΤΟ ἴῃ ΠΟΟ Τα χὶπηθ δ ΓΔ ῬΙΙΟ θη, 
αυοά τὶ ἰη. ογαίου! ι.5 ἰγγ! θη 15 ̓ 0586 6556 ΟΥαΐΟΥ ΒΌΤΩΙΠΒ ν] ΘΑ ῸΓ, 

' ΟΙἸσ. ΡῈ ΟΚΑΤΟΒΕ, ἴ. 11. 

ΒΕΥΙΒΕ. ἘΘΙΤΙΟΝ. 

ἨἩΛΒΤΕΌΟΒΏ: 

ΒΠΟΥΎΝ ἃ ΟσΒΟΒὼ 

1971. 

ὩΦ᾽ 4 



ΤῸ ΡΒΟΞΕΞΒΟῊΝΒ ΑΝῸ ΤΌΤΟΝΒ ΟΕ ΟΒΕΕΚ ΑΝῸ ΟΤΉΒΗΒ.. 

ΤῊΕΞ ἴὈ]]ουγηρ' νοῦ ΚΒ ὈΥ Ῥγοϑιαθηῦ Ὑ ΟΟΙθου οὗ 816 ΟὉΠΘρθ Πᾶν, 

αΟΥηρ᾽ {110 ῬΓΘθθηῦ Ὑ68}, ὈΘΘΠ ΟΔΙΡΘΙ ΠΥ Θχϑιηϊηθα ὉΥ Πΐτη, αϑβιϑίθα ὈΥ 

Ῥγοί. Ῥδοκαγά, 411 ἀθβίγα]6 οῃμδηρῸΒ πανθ ὍΘ τηδθ, πα ὃ ΠΟῪ Βθῦ οὗ 

᾿ ΓΘ ΘΙΌΠΟΘΒ ἴο Ῥγοῖ, δα] ον 5 ΟὙΘΘΚ ΟΥΘ Πα, δαᾶοά: 

ΑΙΟΕΒΤΙΒ ΟΥ' ἘΠΙΕΙΡΙΘΈΜΒ, τὶ πούθϑ, ἴου 0η6. 86 οἵ ρος ΪῈ 

οἴδ9 Τὐπϊ θα 5 αΐο8. 
ἈΝΤΊΘΟΝΕ ΟΕ ΒΟΡΗΟΟΙΕΗ͂, τι ποῦθϑ, ἴου 0Πη6. 86 οὗ ΟΟΠ]]θροβ ἴῃ 

ἴη9 ΤΠηϊθα Βἰαϊθ8. 

ῬΒΟΜΗΤΉΗΒΤΙΒ ΟἿ᾽ ΦΙΒΟΗΎΥΤΤΙΙΒ, τι μοῦο [ὉΓ {ῃ6 860 οἵ ΟὈΙΙΘΡΘΒ 

1ῃ. {π6 Τ]ηϊοα Κἰαῦθϑ. Ὡς 

ΕΠ ΠΟΤΕ ΟΕ ΞΟΡΗΟΟΙΕΒ, τπυῖθὰ ποῖθβ, [0 1886 τ86 οὗ ΟΌΠ6ρθ5 ἰπ 

1η6 {Πηϊ16α Βἰαϊθοβ. 

ΘΟΒΟΤΑΒ ΟΝ ῬΙΑΤΌ, τι ποΐοθϑ, [Ὁ {16 80 οἵ ΟΟ]]6ρθθ ἴῃ {Π0 

τι ρα Βίεαϊοϑ. 

Δορίθηυδογ, 1809. 

ἘΝΤΕΚΕΡ δορογάίηρ ἴο Αοΐ οὗ Οὐοηρτοββ, ἴῃ [Π6 γϑαν 1869, ὈῪ 

ἩΑΜΕΒΕΒΞΒΙΕΥ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥΎ, 

ἴῃ ἴπ6 ΟἸοΥ᾽ 9 ΟΠ 6 οὗὨ 186 Ὠικίτοῦ Οουτί ἴον {π6 Ὠ βἰγὶοἱ οὐ Οσοππροιϊοσαξ. 



ΤΟ 

ΤῊ ΜΕΜΟΒΥ ΟΕ 

ἜΤ ΕΡΕΙ ΠΤ ΟΑΝ Ὁ Ἐ ΈΣΤ ΟΝ 

ΟΕ ΒΑΒΥΑΒῸ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤΥ 

ΤῊῚΙΒ ἘΘΙΤΙΟΝ ΟΕ ΔΑΟΒΟΙΑΒ 

15. ἸΝΘΟΒΙΒΕΦΘ, 
᾽ Ξ ΕΥ 

ΑΒ Α ΜΕΜΌΒΙΑΙ, ΟΚ ΤΟΝ ἘΕΙΕΝΘΌΒΕΙΡ, 
ἄν ἑ 

ΒΥ 

Τ1ΒΕ ΕΡΙΤΟῸΟΚΒ Σ 





ἘΠ ἘΠ ΑΞ, 

1, Τηαπ ἰοχύ οὔ Π15 δαϊθϊομ ΡΥ Ι ΠΟΙ ρΔ]]Υ [ὉΠ] ονγε 5[8}]- 

Ῥδῦμη 5 βδοοηᾷ οϑαϊοη, ρα ]15Πη64 αὖ ἀοίῃα. ΑἸΟΥ ὁχ- 

ὩΤΩΙΠΪηρ᾽ 6 γϑιϊουιϑ ΓΘ ΠΡ5, ἃ5 δῦ Π88 οἼΥΘΙ ὕθοτη, 

Π6 ΘαἸοΥ τνῶβ 16α ἴο τηᾶῖα ἃροπῦύ [οὐῦν ομδηροῖΊη [Π6 

ἰοχύ οἵἁἩἨἁ βύδ]} Ὀδατ 5 ἢγϑὺ αοίῃα οαϊθΐοη. Οη τϑοϑϊγίην, 

ποῦ ΟΙῪ ἸΙοηρ 51Π06, ὑΠ6. Βᾶ1η6 ΟΥΙΟΙΟἾΒ ΒΘοοη ΘαΙ]ΟΠ, 

ΤΟ ὨΠΟηΘα Δρονθ, ὑπὸ οαϊῦον ἡγἃ8 ρ]θαβοαᾶ ο πη ἃ Ἰᾶτρθ 

Ῥαχύ οἵ {Π 6856 Δ᾽ ΓΘΥΑΌΙΟΏΒ, Δ ηα ΠΘΑΙ]Υ 811 0Π6 τηοτο 1π1- 

Ῥοιύφηῦ ΟΠ68, τηδθ ὈΥ ία!] αατα Ὠϊμη56 1. Α πα. 

οἵ οὔποῦβ πᾶν βίποθ θθθῃ τηϑᾶρθ, ἴῃ στο ποῦ ΠΡΟ ϑύΔ]]- 

Ῥαστη  Ἰοηρ βύυαγ οἵ Ρ]αῦο ἃπα ΦὈ1Π1ὺγ: ἀπα ὑμ6 ἰοχύ 

ΠΟΥ͂ ΟἸΠ ΓΒ [ΠΌΤ Π15 Ἰαδῦ ΤΟ ΊΒΊΟη. ΟΠΙΘΗ͂Υ ἴῃ 0Π6 1Ὁ]]ογ- 

-“Ἰησ᾽ ΡΙδ66Ε, 

450, Π, τγ δα. ᾿ἰπβουῖβ ἡ θοίοσ ἀριθμητική. ---- 451, Α, 

[ᾶνθ σίνβη οὖν [ΟἹ νῦν. ---- 459, Α, τοι νῦν δὴ [ῸΤ τοίνυν δή. ---- 

4600, Ο, 5΄14}}0. ἢὰ5. πο Ὀγδοϊκθίβ. ---- 1014. 1), οὐητβ [ηΠ6 νον 8 

1η δ ιδοϊκοίϑ. ---- 461, Β, νά. ποί. -- 462, ΕΣ, Ξ'141}10. ἢ85 ἄρ᾽ 

ἴου δ᾽. ---- 4θῦὅ, Β, ρσίνο5. ἐσθῆσιν. ---- 406, Α. οΥη15. [Π6 νγογάϑ 

ΟΠ 1ὴ Ὀγδοϊςοίϑ. --- 472. Α, μὰ5 ταὐτὰ [ῸΥ ταῦτα. ---- ΙὉ14., Β, Πὰ5 

Πυθοῖ. Ὑ᾽ά. ποί. ---- Ι014, ἐνθάδε. Μά. ποί. --- 480, 1), Πὰ5 

τοῦτο ἴοι τούτῳ. --- 481, Δ. οΥη5 αὖ ὈοίΟΓΘ θανάτου. ---- 489, 

ΕΣ, Ραΐβ ἃ ΘοΙοη δ [ἴ6 7 πλάττοντες. ---- 491. 1), νά. ποί. ---- 492, 

᾿ Β, οχηῖβ ἴ1π6 ψογάβ ἴῃ Ὀγδο κθίβ. ---- 494, ΕἸ, οἸηῖ5. τοῦ, -- 



1 ῬΒΕΙΔΟΕ. 

490, Α, τοδ 8 ἅνθρωπος. ---- 497, Α΄, οἶναβ καὶ... νουθετεῖς ἴο 

ΟὉ1116165. Ὑιά. ποί. ---- 800, Β, Ὀγδοϊκοίβ κατὰ τὸ σῶμα ΔΙῚ 

μαγειρικήν, ΜΥ ὨΙΟἢ 1 Ππᾶγθ οἸηϊίθα. ---- 50, ἘΣ, 101Πη5 οὕτως ἴο 

[Π6 παχί βϑηΐβῃοϑ. --- 508, Β. 1ηβϑυῖβ "ἄθλιοι ἢ. ---- 514, Ο, 1 

ᾶνα Ὀγδοϊκοίθα ὑφ᾽. --- 2, Ο, ἢᾶνθ σίνθη οὕτως. Μ|α. ποῖ. 

-- 525, 1), μαγνα οὐ 64 τοὺς ΒΘΙΌΤΘ τούτων. ---- 529., Ο΄, Κ΄΄1Δ 110. 

ΟΊἾνΘΒ ὁ σὸς λόγος. Ια. ποΐ. 

Ϊηὴ {6 ἰοχί, πκ οἴμοὺ δἀϊίουβ οὗ Ῥ]αίο, 1 ἢᾶνθ δ᾽] ονγθα 

οὐκοῦν. ποΉ 6 ἐρτέμγ᾽, ἰο Ὀ6 [ἢ ἀοσοηίθα, δηά, 85 1 [Π1η]ςς ΤῸΣ 

σοοά τϑᾶβοηβ. ἴῃ {π6 ποίββ, 1 πᾶν [Ὁ] ον ψμδὶ 5, 1 86: 

ΠΙανθ. Ηθυιηδηη δ ῥτδοί!οθ, ἴῃ ἰγθϑίίησ ἃ βηρ]θ ἀτθοὶς οχυ- 

ἰοηθα ψοχά ἴῃ ἂη Τὰ] 5 βθηίΐίθησβθ 108. ἃ5 1 ψψου]Ἱὰ 6 ἰγϑδΐ- 

δα ἴῃ ἃ ασβαὶς οθβ. [ἢ [ῸΓ Θχϑηλρ]θ, ἂν ΟΟΟΌΪΒ ἴῃ 1Π6 τηϊἀ- 

416 οὗ ἃ οἴδυβθ, 1 15 ποί νυ θη ἄν. 

ὦ. 1 ᾶνθ ἢδαὰ δοοθδθβ ἰο {π6 [Ὁ] ουνίησ δα!!! οη5 οἵ (ἀοΥ- 

οαβ,. ΜΟῚ ᾿ποϊυθ 811 1Π6 τηοάθιη οὔθ5. οἵ τῃσοῇ ψά]ὰθ. 

1. Ἐουϊῃ 5, Οχίογα, 1784. 2. ΕἸπ δ βθηἾ 8, ---- δὴ δα! 0 

οὐ ᾿πα!δγθηΐ Ἰυαστηθηί, Οοίμα ἃηὰ Αἰηδίογάδιῃ, 1796. 

9. ΗρΙπαοΥ 5. βθοοηά, βαϊίθα Ὀγ Βαυϊτηδηη, Βριη, 1829, 

-- ΟΧοϑ ]ϑηΐ, ββρθοίδ! !ν [ῸΓ ἴπΠ6 Οογηϊηθηΐαυυ. 4. ΒΚ του 5. 

᾿ς ὅ.. ΒιαΠΡαυϊη 5 [,οἰρΖὶσ οδα. ΤΠθθθ 8.6. σοησθηΘα. ΟΠΪΥ͂ 

ΜΠ [μ6 ἰοχί. Βα κκϑυἶῖβ πὰ5 βοῖθ ϑΐοῃμο!ία. 6. Οουανβ,. 

Ῥαι5, 1825, ἰορϑίῃου ἢ ΧΘΠορΠοη 5 Μϑιηοσαρ. “7. Αϑι38, 

1η ἢ15 ΡΙΪαίΐΊο. ΤΠ Ὀυ]κῪ ΟΟἸλθηΐατΥ ἢ ΟΟΥΡΙα5 15 ἴῃ ΚοΪ. 

ΧΙ. Πμοῖρχὶρ, 1892 ; νϑ]υδΌ]6, θαΐ 111-γγαησθα ἃηα ἰθα]ουΒ, 

8η4 ποίΐ ΔΙ νναυβ υα]οίουθΒ. 8. ΤΠ] δηλ 5. ἴῃ ἢ15 αοίῃα δα. 

οἵ ΡΙαίο, 1828 δῃὰ 1840. Βοίῃ ἰδθχί δηα 1! ϑυρυθία!οη οὐγθ 

γΔ Οἢ 1ο Ὠΐγη, μα ἢ6 μὰ5 οο]]θοίθα τηοβί οὗ νν δύ 15. ἀβϑία! ἴῃ 

ΟἰΠθῚ δα! 0Ώ5. 

Ετοιῃ {Π656 δαἀϊμίοηδβ, ἄρον 8}1 ΠπΠΌχα 1Π6 ἰαβί, 1 πᾶν 6. 

Υἰνθα στθαὶ δϑϑιδίδηοθ, ν Π]Οἢ 15. οἴθη δοκηον]θάσθα δπᾶ 



ΡΕΒΕΛΟΒ. ἰδ 

ες οἴϊοη ποὺ. [ἢ ἃ ψουῖ Π|Κὰ {πῖ5, 10 τοῦ] θὸ Ρ] δία] 10 05- 

Β10]60 ἴο ὑγ806 ΘΥΟΤΎ ὑπ]πρ ἊΡ ἴο 105 Βουτ06, θαὺ πούῃ!πρ' Πδβ᾽ 

ΟΡΘθη δάορίοα ψἱϑπουῦ Θχδιη!ηϑίϊοη : ΤΠ ἢ, 4150 15 ΟΥΤΡῚΠΔ] : 

Ὀυὺ 1 θαυ ὑΠδὺ, 1 ΔΩ πο 50] Ῥ8855 Ππ6 βθυθῖα Ἰπαρτηθηῦ 

ΠΡΟῚ 0Π6 οαϊίοῃ, ὑπαῦ τπο} οὗἨ νυιδὺ 15 δα ]ῦν 15 ΟΥἹΡΊ Δ], Π6 

νοι ποὺ θ6 γ ΙῪ ἴδ οαὖ οὗἨ {Π6 τ8Υ. : 

Β6ϑι δ (656 δαἀϊοηβ, 1 πᾶν σοηϑα! θα βονοταὶ οὐ {πο56 

ὙγΟΥ]5. Το δί!ηρ ἴο ΡΙδῖο, 10 ψνὨΙΟἢ δὴ ϑα!]ου οἵὗὁἨ ἢ]5 ἀἸϑ]οσ68 

νοῦ α πδίατα Πγ [Π1ηἰκ οἵὁἨ ἰυτηϊηρ Ὁ 814, ΟΥ̓ [15 ἀθϑβοιρ- 

τοη 816 Αβι5 [μϑχίοοῃ Ρ]αϊοηίσυτη ([π6 ἢγβδί ἰἤγθθ γο]β.), 

ὙΠΙΟΝ 15 οὗ πὸ σγύθδί 886 δίϊου. 811], Αϑί8, Θϑοομθυἶβ, δη ἃ 1ῃ6 

βυϑί νοὶ. οἵ (. Ἐ᾿. Ἡθυγηδηη᾽β [πἰτοἀδασίοη ἰο Ρ]αΐο, ΞΘ ἢ] 616 Υ- 

ΥΩ Ο ἢ 6 .᾽5 8Δηα (ὐοτ 515 {8 518 .10η5. Δηα ΤΠ) ΘΟῊ 5 ἰγ 5] 8.110 Ὲ 

οἵ οι θιθυηδοῃθυἶβ ΡΥθίδοθϑ. 

8. Αῃ ἱπτοδυοίίοη 15 ρτθῆχϑά ἴο [Π8 τϑχί οὔ [Π6 ἀϊαϊορυθ, 

ΜΠ 8 νὶθνν ἰο σῖνθ δῃ δχρίηδίίοη ἃηα οὐχ οὗ [Π6 ἀρὰ" 

Ἰηθηῖ. Τὸ {Π1|5 δῖα δα αθα, ἴῃ ποίθϑ, γϑίῃϑι Π16γᾺ}] [γ85]ἃ- 

[10η5 οὗ ἃ ἴδυν {]Πυβίσαϊίμνθ ραβϑϑᾶσθθ ουΐ οὗἨ ΥνΘΤῪ ΤηΔΗΥ ἴγοΙὴ 

Ρ]αίοἾΒ οἵἴποὺ τυ ησβ, ταοϑί οὐ ψ μοι 1 Πᾶνα τοαὰ ψνΠ τοῖς 

ΘΙΘΠ6Β ἴο [πΠ6 ρτθβθηΐ βδαἀϊπίοη ἀυτίηρ [5 ργθραταίίοα. [1 δὰ 

ἰηἰθ παρα ἰο δα ἀ δὴ ἱπάθχ, ἴῃ νυν ]ο ἢ βοηηθ Π|ησβ ομη 64 ἴῃ 

1Π6 ποίθ5 εῦθ ἴο Ππά {61} ρασθ, δηα πα γτηϑδ46 βοίηθ ρΙῸρ- 

γ655 [ὴ 1ἴ, Βαϊ νγὰβ ἰθιηρίθα ὃν {Π6 ονθιρονθυησ ἰΘα]ΟυΘη658 

οὗ {Π|6 ἰἀ5]κς ἰο ἰᾶὰὺ ἰΐ 5146 υῃ1}] ἴοο ἰαίθ. 

4. 1 παγβ βαϊά ποίῃϊησ, {ππ|5 ἔα, 85. ἴο [Π6 Ετορτιθίυ οὗ 

Ιαυιησ 1π6 οὐσία Ὀθίογθ Αὐηθηϊσαη βίυαἀθηίβ οἵ ατθϑεϊς, 

ΤΑΙ Θ᾽ Τ[ῃΔη Βοη6 οἴμοι αἀἸαίοσιθ οὗ {Π6 βϑιὴηβθ σγϑαΐ δυΐπονυ. 

ΤῸ ῥρθύβοηβ [ἈΠΔΠ]ΠΔΥ χὰ [πΠ6 ΡΙαίοηϊο ἀϊαίοσθ5, ρουΠδ 05 

ποίησ ΠΘ6 4 θ6 5814 οἡ {15 ροϊηῖ. [μθ΄ τὴ6 βαᾶῦ πονθυθῦ, 

ὑπαὶ νν Π116 τηδην οὗὨ {Π6 ἀϊαϊοσιιθδ νοι! ποί μᾶνθ 5166 ΤῊ 

ἀδοῖση, οὐ ἀσοοιηΐ οὗἨ {πΠ6}} ἈΡδίγαβθη 85. ΟΥ 1Π61} γϑησίῃ, (μ9 



Σ ΡΕΒΕΛΑΟΕ. 

οΥρίαϑ ἀθϑουνϑα ἰο ΒΡῈ ργδίδισθα ἴο οἴμϑιβ δαυλ! ν ΠηΙΒΠοι 

ἴῃ βίυ]θ. οἡ δοσουηίΐ οὗ 115 ροϑινθ ᾿ἱπου]οαίίοη οἵ ἰγσὰ1 ἢ ἀηά 

115 ὨΙσ το] ἴοηθ. ϑοπηθίῃιησ Ὀϑιίου 15 ἰο θ6 [Ὀυπα ἴῃ 11 

{Π8π [Π6 τα] βού Ὁ ]6 ἀοοίτπθ οἵ ἰηϑίγυοίίοη, πα {πΠ6 ἀαίν «εἴ 

{π6 ρο! Π]οἰδῃ ἰο ΟΌΘΥ 1π6 ρορυϊαχ ψ|}]. 

ὝΑ10 ΟΟἸ]ορο, Νονν Ηδγυρη, 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕΞ [{ἰππ65 ἴὴ Οτθθοθ ψῃ]οἢ Ἰυδὲ ρΥθοθαθα [Π6 ἃσὸ οὗ 

Βοοταίθα σάν ὈΙσΠ ἴο ἃ οἶδβϑβ οὗἨ τγθῃ ἀθηοηηπαίβα [ἢ6 

ΘΟΡΠΪδίβ. 15. {Π|6. ννἢϊοῃ Ὀθίουθ νγὰ8. ΠΟποΥΙΥ Δρρ] 164 

ἴ0 50 85 θχοϑὶ θα ἴῃ ψ]βάοηη οὐ ἱπρϑηγ, νγὰ5 ἴῃθη 

ΟΠΙΘΗ͂ν οοηῇπηθα ἰο [Πο586 Ὗνῆο, νν] ἢ ΤΠΘΙΟΘΠΑΙῪ ν]ΘΥΥΒ, ΡΙῸ- 

[βϑβθὰ ἃ νϑίηῃ 8ἃπα βϑῇδίὶονν Κἰπα οἵ νιβάοιη. ϑυσῃ 15. ἰὴ 

Βα δϑίδησθ Αὐὶβίοι θ᾽5 ἀθβηϊοη οὗ ἃ ϑορῃϊδί. [Ι͂ὴ [Π6 5806. 

ΟΘϑϑῖγθ βἰτοίοῃθϑ οἵ Ρ]αΐο᾽β Ξορῃιβδίθθ ἢ6 15 ἢ οἱ 85 ἃ 

ἹΠΩΘΙΌΘΩΔΥΥ Ὠυπίθυ ἰοὺ το γοσηρ γηθη: ἃ αἀθδαίθῦ ἂηά 

ΠυοἸκϑίθυ ἴῃ ᾿ηἰ6]]6οΐα] ὑγύθ5, Θβρθοῖα ἢ ν οἵἁἨ ἢῖ5. ον ρῖο- 

ἀυοίοῃ ; ἃ Ἰοροιηδοἢϊβί ἢ; οὴ6 ψῇῆο, ὈΥ ΠῚ5. ρον  οὗἉ ἰαἸζην 

1[Π6 ορροβίί οἡ 1] βυδ]θοίβ, σϑίβ ἃ τϑραΐδί!οη [οι ν βάοιη ; 

ΟΠΘ ΨΠΟ 15 θυ ρί ουθα ἃρουΐ {Πᾶὶ ννῃ]Οἢ 15. [156,5 ΟΥ̓ΠΘΥΘΪν 

δρρθδιίηνσ, ᾿ηβίθδα οὗ [Π6 1πνδυῖδ}]6 οΡ]θοῖβ. οἵὁἨ [π16 βοῆς 8 

8Π4 ψγ»ῆο σομοθδ]β ἢ]5 ἸσῃοΥΘησ66 οὗ {Ππ|6 56ΊΘη66 ὈΥ Δ. 08] 

8Π4 οἸδΙν ἰυγη5 οἵ ννουάβ, ΤῊ]5 ἰαϑί οΠδυϑοίθυ βίο 15. ΟΠΘ 

ὙνΠΙΟἢ σῖνθϑ [Πη6 το] αἰίοη οὗὁἨ [π6 ϑορῃϊδβί ἴο ρῃ!]οθορῆγ. Ηβ 

ἀθηϊθα 411 οὔ]θοῖνθ ἰταῖῃ, πα βίοοα οἡἱν οἡ {π6 Πποίααί- 

ἴησ, ἀποθυίϑίη στουπά οὗ βυθ]θοίνθ ορίηΐοη. Ἠδθησα, ἃ5 ἴο 

{1 Π6 γγὰβ δῇ ΠΠΡΘΙΙΘνοσ. Ηδ οου]ά δοσοιηϊηοάδία ἢ] τη- 

561 ἰὁὸ οὴ6 5146 οὐ' 1[5 ὁρροβιίθ9 δοῃίθηῃαίηρ [ῸΓ ΟΥ̓ ᾺΔρσδίηβί 

ΔΠΥ͂ ΡοϊΪηΐ, ἃ5 Ἰπηίθιϑδί τηϊσῃϊς αἸοίαίθ.Ό ΕἸΠαΙησ ποίησ ἴῃ 

ΡὨΙΠΟΒΟΡΏΥ ἴο ΘιηρΙ οὐ ἢ] η56} ἢ, Π6 πάγον ἔγογη [ῃ9 

Βίπαγ οὗ 1 ἰο [Π6 ἃτίβ οἵ ργδοίῖοαὶ ΠΠ|8, ἀμ δἰτηθα, Ὀγ αἰϊγαοί- 



ΧΙΪ ΙΝΤ ΠΟΤ ΙΠΟΎΤΙΟΝ. 

ἴηρ Δἀπη!γαίοη Δη4 δἀποδίϊηρ {π6 γουσησ, ἴο σαὶῃ ννϑα ἢ δηά 
᾿ΒοηΟΥ. (ται Ποδί!οη οὐ ρ]θαϑαγα ννὰβ [Π6 ἰτητηθάϊαίθ οδ]θοΐ 

1η ΙΒ νίϑν, δηα μ6 σουϊα πᾶνα πὸ ΠΙΡΠΘΥ ; [Ὁ ἴο Ἰηδβίσασί 

νἱγίαθ νου Ἱα ἸΓΩΡΙΥ {Π6 δχϊβίθποθ οἵ ὑπα]τθυα ]6. τηοτὰὶ αἹ[- 

ἔδυθηςθβ, ϑνῃϊοἢ ἢ6 ἀθηϊθά. ΟὐἊᾺ 1Γ μα ρῥτοίθαβθά ἴο ἰθᾶοῇ 

γΙΓ.6 Δα ι 5166. 1{ ννγὰβ. ΟὨΪΥ ἴῃ ἃσσοιϊηχτηοαδίοη ἴο ἃ γᾶσιιθ 

᾿ Ορίπίοη οὗ ἴἤοβθ γγῆο θηρίου θα ἤἢϊπη ; ἃηὰ 1{ νγὰβ ΠΘΟΘΕΒΑΓῪ 

ἴου Ὠ1Π ἴο ρϑύνθυΐ {Π 6586 Ποῖ], ἰὴ ΟἹΘΥ ἴο τηᾶϊζθ ὨΪ5. ἴῃ- 

Β.ΟΊΊΟΠΒ5 σοηδβιβίθηϊ νυ ἢ [ἢ 6 τὰ]6 οὗἨ σταϊμποδίϊοῃ Ὀγ νι οἢ 

6 νὰϑ8 σογθῖηθα. 

τ νου ΟΔΥΤΎ 5 αν Ῥαγοηα οὐὐ Ὀουη45, 66 ψγὙ6 ἴο δΐ- 

ἰθτηρί ἴο δβχαῃι!θι αἱ δὴν ᾿θηρίῃ [ῃ8 σδιι585 ἴο νυ] οἢ [Π15 οἷα 585 

οἵ θη ονϑά {6110 οὐἹσίη δπα [Π611 ΡΙΌΙΏΪΏΘηΠσΘθ. [656 

σᾶυδο5. ἰΔῪ ΡΔΙΠΥ ἴῃ ἴπΠ6 ὑη88||5]}ΔοοΥῪ τ ϑ}15 το ὙΠ] Οἢ 1Π6 

ρΡΓΘυ Πρ βυβίθιηβ οὗ τθοὶς ρὨ]Π]Οθορῦν Πδά ἃυιῖνθά, 8η6 

ΡΥ ἴῃ {Π6 οἸγουϊηβίδησοβ οὐ [Π6 {τὴ65. ΟἿ (ἰ ΟὴΘ 

ἤδη, τἸηϑὴῦ οἵ [1ῃ6 ΡῬὨ]]ΟΒΟρΡ ἢ ΘΥ5. ΘΙ ΠΟΙ ἀθηϊθα {Π8 

δχιβίθηοο οὗ ἰσατ 1 [ῃ6 γοδοῇ οἵ τηδη, ΟΥ̓ 50 οΘοπίτδοίθα 

115. ΑἸ ΒΊΟῊη5. ἃ5 ἴο πᾶ κα ἴὑ πού νου ραυϊβαϊηρ. ΗΘηΟ6 

8ΙΌΒΘ Βοθρί!οϊβιη, ἀθβρα}1}, δηα [πΠ6 ἰδαϊησ ἀννὰν οἱ ἃ βϑυῖουβ 

ΟΥΘρδτα [ῸΓ ἰγαῖῃ, νυ] ἢ ὑγοῖθ βυσοθθαθα ὈῪ ἔγινο  ν δηα ὈΥ͂ 

106 Ρυῦροβθ ἴο σαϊη ᾿τηγηθαϊαΐθ 56] 8 ἢ θη 5. ἰῃγουσῇ ρῥτθίθη- 

ΒΙΟΏΒ ἴο ΒΌΡΘΙΙΟΥ Κηον]θᾶσθ, Οἡ {ῃ6 οἴμοι ῃμδηά, {π6 ἀ6- 

ΟΔΥ οἵ το] σίουβ Ὀ6]16 Ὁ νυν ]οἢ αἰϊθηβ. ἀροη ᾿ηογθαβίηρ οἰν]]- 

1Ζϑῖ]Οη ἴῃ Πθδίῃθη σΟΙΠΙ1165, ἃπα [ῃ6 ἀϊβθσασα οἵ ρο]οαὶ 

γΠΟΥ̓Δ ΠΥ 50 ρΥΘυϑίθηΐ ἴῃ ατθθοο, [ἤτον ὑποθυίδϊηΐν ᾿ηΐο {ῃ6 

ΟΡΙΠΙΟΏ5 οὗ Ἰηθὴ Ὡροη (ἢ6 τηοϑί ᾿πηροχίϊδηΐ Βα ρ]θοῖβ. ἢ ὰ5 

{Π6 β5ϑ7ὴη6 ἀἸβθᾶ86 δἰίδοκβά [Π6 γτοοΐβ. οἵ ρῃ}]οβορῆγυ, το] σίοη, 

84 ΤηοΓ8]5. 

Ιη {[Π6 βοῆοοὶβ οὗ 1πΠ6 ρ}Π]οβορῆθυβ, [Π6 τὶ οἵἁἨ γὙϑαβϑοηηρ' 

8η6 115 Ἰηβίταμηθηΐ παα γϑοθῖνθα Ὁ. ἀθῦγθοϑ ΒΟΙη6 δΔ[Θη10η. 

ΓΉυ5. Ἰορῖς Ππδά θθθῃ οὐ γαϊθα Ὀγ 1ῃ6 Τπ]θϑίο βοΐ, θαϊΐ 

ννὰ5 τὰγη64. ἴῃ {πΠ6 παηάϑ οἵ {πΠ6 Θορῃϊδβίβ, Ἰηἴο δὴ αὐτί οὗ α]5- 

Ρυΐϊϊηρ, Δρρ]6α ἴο ριζ ]6 {πΠ6 ἀπρτγασίιβοα ἅμα ἀἰβρίαν {Ππ6 



ἹΝΤΕΟΏΠΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

ΟΝ ἀοχίουίν.. ΓΘ τὶρῆϊ πα οἱθσδηΐ 1856 οὗ ψογὰβ ννὰ8 

Θιηρί ον Ὀγ οἴμου ϑορἢῃιδίβ ἴο ρυόσυτο ἔῸΥ {πϑυηβοῖνοβ δά- 

τη] ΠΟ ἃ Πα ραρ 5. Μδην οἵ 115 οἰδβϑβ οὗ τἤϑῃ δχῃιρ θα 

{π6Ὶ’ Κπον]θάσθ ἴῃ ρα ΠΟ. ὈΥ ΔηΒΘΙησ ΔΩΥ αμπαβίιοη Παΐ 

χηϊσῃξ θ6 ρΓοροβϑά ἴο {Π6 1}, οὐ σᾶνβ ἰθοίυτοβ ρυθραγθά ψ "ἢ 

στοαί ΟΔΤΘ.. ὙγΏ116 1 Ρῥυὶναίθ {ΠΟῪ ᾿ηρᾶτίθα βοῇ Ιηβίταο- 

τἰοη5 ἴο γοιμησ' ΤηΘη ἃ5 ϑγουα σῖγθ ἴθι ΡΟ Βἢ δηα ΔΌΥ 

ΠῚ ΟἿ} ἃπα ρο σὰ] 118. ΑἸ] οὗ [ῃθ ἰοοὶς ΠΠΟΠΘΥῪ ἴοι 

1Π61} ᾿ΠΒΓΓΠΟΤΙΟΉ5, ---- ἃ ρῥτδοοθ μοί γτϑραγαθα ἃ5. ΘΗΓΤΘΙΥ 

ΠΟΠΟΙΆΌΪ6 δἱ (Παΐ {Ππ6 ἴῃ ατθθοθ. 

ΓΘ Βορ]βΈ168] ρΡ.ΠΟΙΡ1]65 οἵ [ῃ6 {6 νγοῖθ Ῥτουσῇῃξ ἰηΐο 

ΟἸοβοὺ σοηηθοίίοη 1 ρυθ]1ο αἰΐδιτβ ΌῪ τηθδηβ οἵ [ἢ δὶ οὗ 

γῇ θίοσο.  ΒΙΟἢ ἃ1τοβ88 δὲ ἃδρουΐ {6 ϑδϊηθ οὰ. Βρίουιο Ὀ6- 

σῇ ἴο ὃ6 ἰδυρῃΐ ἃ5 ἃ γτηθδηβ οἵ σδιηϊησ ἃ σᾶυθθ ἴῃ {Π6 

οουτίβ αἱ ϑυγτδουβθ δήϊον [Π6 γϑὰν 466, θη ἃ ρορυῖδι σον- 

ΘΥηΘηΐ, ΒυσοΘθαϊηρ' ἴο [η8 5νγὰν οἵὁἨ ἨΠΘΓΟἾΒ δηλ ν, συθδίν 

τ] ΠρΠ164 14 ΤἸοἴα] ρτοσθθάϊησθ. Αἢ αὐτὶ Πκὸ {18 νγὰβ οα]- 

ουἰδίθα ἰο θ6 ροραΐϊδι ἴῃ ἔτ66 βίδίθβ, δη ἃ θβϑρθοῖα! νυν ἴῃ Αἰῃ- 

68. ὙΠ 16 [ἢ 1. 61018] ἐπα ποίοη οὗἁἨ [Π8 ρθορίβθ νγὰβ [ῃ6 τηοβί 

᾿ηρογίδηϊ Οη6: ΜΏΘΙΘ [Π6 οτονγαβ οἵ Ἰσῃοτδηΐ Ἰμάσθϑ ὑν ΓΘ 

ΘΆ5ΠΥ ἀθοοινθα ὈΥ ΒΟρΡὨΙΒῪ ; ΔΠα γΠΘΥΘ {Π6 16 ννᾶβ ἃ ὑἢ- 

ΘΟΙΏΠΟἢ ἰοηπ6855 οι αἸβρίανϑβ οἵ 511} 1ὴ [Π6 56 οἵὁἉ τνγνόογάβ. 

ΓΘ βορῃ βίο] ἰθημάθηου, νυ ΒΙοἢ νγα ἤᾶγθ τορι βθηίθα ἃ 

ΟΠ6 1η 115. οὐἹἱσίη, δ ἴδοίθα 411 Ὀγδῆσῃθβ οὗἨ ἰσὰτἢ δηα ΘΥΘΙΥ 

ΑΥῚ γΠ]Οἢ σα Ὀ6 τοίου τθα ἴο ΒΟ ΘΠ ΡΥΙΠΟΙΡ]65. ἴῃ τηθία- 

ΡὨΥΒΙΟ5 10 την Ὀ6 ΘΧθυαρ θα Ὀγ 1[Π6 ἰβηθίβ οἵ Ῥγοίαουδβ, 

{π81 811] ϊηον]θάσθ σοηβιβϑίβ ᾿ῃ βθηβδίιοη, 8η6 {πᾶΐ ννῃδίθυου 

ἈΡΡΘΔΙΒ {{π6 ἴο ΔΠΥ͂ γΏ8} 15 {{π6 10 ἢ]η) ; δηἀ Ὀγ {Π6 ἀοοίη6 

οἵ αοτρίαβ, παῖ {ΠΘΥΘ 15 πὸ {τὰ τ ΠΟ Ἰηθῃ οδη ἀβοθυΐδιη 

ΟΥ̓ ΘοΟΙηΙ ηΪοδΐθ ἴο Οη6 8ηοίῃθυ. [|ῃ τηοτα}5 8η6 ρ}Π| 65. 1 

ἈρΡρθδτδά 1ὴ [Π86 ορ!ηϊοηβ, [Π8ὲ {ΠΘΥΘ 15. 0 Πδίαγα] Π5Έ 16 6. ΟΥ 

{Πδᾶΐ 5016 6 15 {Π6 Ἰηίϑιι8ϑί οὐ 1ῃ8 ϑίγοη σου ; δῃηα {πᾶ ρ]688- 

16 5. 1η6 οἤϊοῦ σοοά. ἴη {μ6 τ86᾽ οἵ τῇῃρίουιο, 1 βῃονγοὰ 

ΠΡ παίατο ἤθη Ῥγοίασοιὰβ οἤθυθα ἰοὸ θοῇ Πον (0 ρίθνὰ!!} 

ὖ 



 αἱν ἹΝΤ ΒΟΘΌΟΈΤΙΟΝ. 

Ὀν {Π8 νγοῦβθ δισυήθηΐ (τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν), δθά 

θη ΤΊβίαβ 8ηα οιρίαβ ϑα] ἃ (Παΐ {Π6 ρΙΌΡΔ]6. ππυϑί Ὁ δ 

614 1ῃ ΠΙσΉΘΥ θϑίθθηῃ [Π8ῃ [Π6 {γ06. 

ΓΘ Βορηβϑῖ5 σου]α ποί [81] ἰο ἀϊβσαδί ἃ τηδῃ {πΠτ ϑοογδ. 

(65, γγῇο Βαίβα βῇονν δῃηὰ ργϑίθηβίοη, δηα ψγῆο δᾶ ἃ ἀθβθρ 

γΘηθυδί! οι ἔῸΥ τα. Ηθησθ ἢ6 νγὰ5 Βουηθ 65 Ὀγουσῃϊΐ Ἰηἴο 

ΘΟ] βίοι να {πθπὰ, ἀπά ἴῃ ἃ ἄθστθθ μἷβ ἀοοίτπθβ, ἃ5 γ78]] 

85 ἴΠο56 οἵ Ρ]αίο, γνϑβ 5Βῃαρβά Ὀγζγ ορροϑβιοη ἴο {Π6 115. Απά 

1η δοοοάδησα ψΊ ἢ 115. Ρ]αίο, Θβρθοῖα! }ν 1 ἢ]5 ἢτϑί ἡ ΟΥΚ8. 

ΤΟΡΥΘΒΘηΐβ ϑοοσδίθβ δισαϊηρ ἀρσδιηβί ΒΟΙη6 [αϊβθ Ορὶ ΙΟη ΟἹ 

δίῃϑυ τηδιηΐἰδιηθα ὈΥ ἃ ρϑῖβοῃ πθυθ6α νυ] [ἢ15 ΒΡΙΠ. 

Ομ οἵ {[Π6 τοῦθ ριοιηηθηΐ ΟΡ βδίβςῳ ἢ ψῃοτ 5'οΟ- 

Ταῖθϑ νγὰϑ σΟη ΘΙ ΠρΡΟΙΆΥΥ. νγχἃ5 (ΔΟΥΡΊα5, ἃ ΘΥ νυ ἤοῖὴ {Π15 αἸὰ- 

Ιοσθ 15 παπηθα. (ἀουρίαβ, νγγἃ5 ἃ ΘΟ ΙΔ η ατθοκ οὗ ᾿μθο ΠΗ], 

ἃ (Πα οιαϊδη ἴοννη, γν ΠΙΟἢ ἰδ Ὺ ΒΟΠ]6 ἰννΘΏΪΥ ΤῊ1165 ἴο {Π6 ΠΟΙΊΉ 

οὗ ὥὄντδουβθ, δηα βυῆθυθα χυθῇ [ὙΌμ 115 ὩΘΘΙΏΘΒ5 ἴο [Πδῖ 

ΡονγΘ Ὁ] Τ)οτο βίαίθ.Ό 6 δι οἵ οΥρίαϑ 15 ἀβϑισηθα ὈῪ 

85 ἢ ἰο [ῃ8 ἢιβί γϑαν οἵ {Π6 715 ΟἸγιηρίδά, οὐ 496 Β. 6. 

Βυΐϊ ἴπϑῦθ 156 σοοά τϑᾶβοῃ, 1 {Π1η|κτ, ἴῸΓ ρυϊησ [{ Βθνθταὶ 

ὙΘ815 ἰαίθι, ΕὟΥ [Π6 ατΐ οὗ τὑῃϑίουιο θθσᾶη ἰο Πουγβῃ αἱ 

ΟΎτάΟα86 ἴον 466 Β. Ο.. ἀπα (οΥρίαβ ἰθανηθα [15 ἃυὺΐ [ἸΌΤὴ 

ΤΊ Β185. ἃ Β6Π 018} οὗ ὕοταχ, [Π6 ἢγϑί ργθοθρίου. ἡ Αμά σῇ 

{Π15 11 δοοοῖάϑ, ἱπαΐ (ουρίαβ πθατὰ Επγηρθάοοϊθθ Ἰη ρ1]ο8- 

ΟΡἢΥ 9 ἤοβθ ὈΙΓΠ ονθη ΕῸ55 ρδοθβ ἢῸ ΘΔ ΠΟΥ (Πδη 1Π6 7151 

ΟἸ τρί, γν 116 1η6 δποϊθηΐβ βαὺ ἰμᾶΐ μ6 Πουυβηθα ποτα. 

[(ΟΥΥ ἴο βιχίυ γὙϑδ15 δἰ ϊθυναγα. 

ΕΎοΙι {Π15 {π|6 νγ6 πον ποίῃίησ οὗ (ὐοΥρίαβ ἀ}{1] Π6 νγ88 



ἹΝΤ ΒΟΘΤΙΟΤΙΟΝ. ἡ 

ΒΙΧΙΥ Ὑ6 875 οἷ ΟΥ ἀρνγαγᾶβ. [Ι͂ὴ 1Π6 ἰηΐϑυνὶ ἢ6 τηᾶν Πᾶνθ 

δυρῃς τηθίουϊς ἴῃ ΘΙ Ιγ, ου ῬοΪαβ οὐ Αρυίσοηία πηι ἀρρθα δ 

δι Αἰῃθη9 ἃ5. ἢ]5. ἀἸ5ο1ρ|6. δηα ἢ6 ργύόθαθ]ν βίοοα Εἰσὶ 1η ἢΪ5 

ὨδίϊνγΘ ϑίαίθ. [Ι͂ὴ {πΠ6 ββοοπᾶ γϑδγ οὗ [πΠ6 881ῃ ΟἸγιηρίδα, Π6 

᾿ ΘΌΠ18 ἴο ΑΙΠΘη5. οἡ {Ππ6 [Ὁ]]ουνίησ οσσαβίοη. “ΓΘ [,60- 

Ὥπθ65 (Πιοάον, 192. 55). ῆο ψψϑῖθ διηϊσυϑηΐβ του ΟΠ ]Ο]5, 

δηα οὗ {πΠ6 ϑδᾶϊηβ βίοοϊς ψῃ τ[ῃ6 ΔΑΙΠΘηΙδη5, σγοτα ᾿ηνδαθά 

Ὀγ {ῃ6 ρθορίβ οἵ ὥὄὅγυγδουβθ. ΙΑ {Π6ὺ ψγϑῖ8 ριθϑβθα ὈῪ [Π6 

γγ81, ἃ Πα ἴῃ ἀδῆσου οἵ θθίησ τοἀυοθα ὈΥ {Π6 ΒΌΡΘΙΙΟΥ τηϊρῃϊ 

οὗ ὄγγδουβθ, ἴΠ6 Ὺ βθηΐ διηθαββδάοιβ ἰο ΑΙΠ6η5, θασσίησ [Π6 

ΡΘΟΡΪβ68 ἴο Πθὶρ [ἤϑιῃ ἃ5 5ρθϑα Πν ἃ5. ροβϑιθ]θ, δη ἃ γτθβοῦὺθ {Π6ῚῪ 

βίαίθ ἔᾺΌΤ 115 ἀδησθιθβ. ΓΘ ὈΓΠΟΙΡΆΙ Δι θα ΒΘ οὐὁ διηοην, 

{πΠο8586 ψηο 616 βθηΐ νγὰβ ουρσίαβ, [Π6 ογδίου, ἃ τη ΨῈΟ 

ΘΧΟΘΙ]Θα 81} 15 {τὴ6 ἴῃ δἰοψάθησθ, δηα ἢγϊδί ᾿ηνθηίθα [Π6 

ΤΕ ΗΟ65 οὗἉ τῃθϑίοτϊο ἔ (τέχνας ῥητορικάς). --- Οη Π5. ἀΥγῖνα] δἱ 

Αἴπθηβ μ6 νγὰϑ ἰπίτοάδαςσθά Ἰηΐο [Π6 ΑΙΒβθυΊ ]Υ, δηα ἀἰβοουγβθά 

Ῥοίοιβ [ῃ6 ρβορίϑ σοποθιῃὶς (Πῃ6 8]]Π|ὰηο6. ΤΠΘ ΑἸΠΘηΪδΠΒ, 

ὙΠΟ γγ6 6 [Ὁ πα οὗ ἀἸβρίαγϑβ οἵ σϑηϊυὰβ δηα 51.111 ἴῃ {Π6 ἀ86 οὗ 
γΟΓ 5. γγ6 16 βίσαοἷς ἢ ψνοηάθ ιν θῪ [Π6 πον τυ οἵ ἢ]5 βίυ]6, 

ὈΥ ΠΙ5 νϑυϊοὺβ ΔΓ ΠΠ6565. 15. οαυβθθ οἵ δαυὰ] Ἰθηρίῃ, ΠῚ5 

ὙγΟΥ5 οὗ 51 ΠῚ 1} 7 ΓΌΤΤῚ5 8δη 4 δηαϊηρθ. ἃηα [ῃ6. {Π|6 ΔΙΥΠΗ͂ΟΘΘΒ, 

ψΒΙΟῊ (Π6η. Ὀθίησ πον, τηθί ἢ νοῦ, θὰΐ ἤονν 566 ἰο Ὀ6 

- ἃ ναβίθ οἵ ἰδῦου, δηἋ δῖθ τἱἀ]συϊουβ 1 τορθαίθα 50 οἴθῃ ἃ5 

ἴο ῥτοάμοαθ βαίθίγ. Αἰ ]αϑί, μανίησ ρϑυβυδαθα {[Π6 ΑἰΠΘη1- 

8Ὴ5 ἴο ΤΌΤ 8ῃ 8|}Π|8Πη66 ψ ῈΠ ἰΠπ6 Γ,Θοηίηθ5, 8ηΠα σαϊηρά 86- 

γα ΠἸοη δἱ ΑἰΠθηϑ [ῸΓ ἢ]5 τ θίου! αὶ] τί. 6 γοίαυηθα ἰο ἢ15 

παίϊνα ἰοννη.᾽ ΤΠ6 βθηβϑίϊοη ψ οἢ ἢ]5 τῃθίοτιο ργοάποθα - 

δὲ ΑἸΠΘΠ5 15 Βροίζκθβῃ οἵ θγῪ οἴπϑὺβ 8ῖδὸο. 6 ἀδυβ οὴ ψνῃ οἢ 

6 τηδάθ ἢ15 Θχι! ΟΠ 5 γγοΥΘ Οδ] 166 [δϑίναὶβ πα 15 6|5- 

ΘΟΟ 565 {ΠΘΙηΒΘΪγ 65 ἰΟΥ 65. “ΗΘ ψοη σγϑδΐ ρΥ8156.,᾽ 5808 

ἘΞ Κορ ΚΡΘηρΡΈΪ, τ. 8., Ρ. 81. 

ος Ἷ ΤῊ ἰ5 βαϊά ὈΥ {88 σοτητηθηΐδίου οη Ἡιτπορ', τι. 8.» Ρ. 15, ὉΥ ΟΙγπι 

ρΡιοᾶοτν. ἀρυά Πουί, ρ, 562, δηᾶ οἴμοι Ἰαίθ τσιίθιβ. 



Χν! ΙΝΤΠΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΄ 

ϑοοταίθβ 1η. Ρ]αΐο βΒ ΠΙρρια5 Μὰ]. (82, ΒΒ), “ὃν Ἰηῖβ. βρθϑοῖν Στξντ 

65. ἴῃ 1π6 Αββϑιηθὶγ, 8η6 ὈΥ ἢ]5 ρυϊναίθ αἰβρίανβ οὐ Π15 δῶρ εἴ 

΄σαθηοθ. Βγυ {Π6 ῃη5.ΓπΟ. 15 ἢ6 ᾿πηρᾶτίθα ἴο {Π6 γοῦν (συ- 

νὼν τοῖς νέοις) ἢ6 σδίηθα ἃ ἰᾶτῖσα διηουηΐ οἵ χηόπθυ, ἀπά 

ΟΔΥΤΙΘα 11 ψ ἢ ἢϊὰ ἤτοι ΑἸ 6η5.,7 1Γ Ρ]αῖο, ννῆο 5 ϑοζηδ- 

ΠΠ65. Οδ 6685 ἃθουΐ ρῥτθοῖβθ ἴδοίβ Δηα ἀδίθϑ, τὺ ἤθιθ θ6 

το] 6 ἃ ἀροι, μ6 τηυϑὲ πᾶνϑ βίδα Ἰοηρ Θπουρῇ δἱ ΑἸΠΘηΒ ἴο 

8δοῖ [Π6 ρατΐ οὗ ἃ (ΘΔ οἢ6 1 Ὀθίογθ ἢ6 νγϑηΐ δἰβθύνθτθ. Ι: ἰβ 

ῬΙΌΡΔΡΙΘ {παΐ. αἰϊθὺ αἸβοῃδυσίηρσ ἢ]5. Τη]βϑίοη, ἢΘ ΒΟΟὴ 16 - 

τΥη64 ἰο αταθοθ, θυ {π6 ταοϑί οὗ 15 Π|}6 βθϑίὴϑ ἴο μᾶγθ 

θθθη βρθηΐ. “ΤΠ ΘββαΪν νγὰβ Πἷ5 ρυϊποῖρα] ταβίάθησθ, δπὰ {παῖς 

6 ρᾶββθά 0 νϑῦγ ἰοῃρ' {ΠπῚ6 ἴῃ ΑΙΠΘη5 τηᾶγ θ6 διραθα ἔγοιη. 

[η6 ἰδοί, ἰπαΐ ἰδοσταίθβ, δὴ Δίῃθηΐϊδη, γθοθινοα ἢ15. Ἰηβίσπο- 

[ἸΟη5. τη μα σουηΐγ. ΤΠΘτθ, 8͵8ο. Π6 ἰδυρσῃς Μομηο, ἃπα 

ΑὙΙΒΊΡΡαΒ, οηθ οἵ 16 ΠΟΌ]65 οἵ [1,ᾶυῖββα, ἀμ ἴῃθ 6. Οὐ ἴῃ 

Βωοίϊα, Ῥτόχθηαβ, [η6 σογηγᾶάθ οὗ Χθπορῆοη. πα γγθα τῆν 

(Ἀγ 1}165 οἵ “ΠΘβϑαὶν Πδα [η΄ τὰα6 ἰαϑίθ νυν ϊοῖ ννουα τη κθ 

{Πθτὰ ἰοπα οὗ ἴῃ6 σ᾽ θυ δηα οβίθηϊδίοη οἵ (ουρίαβ, δα 

ὙΘΙ6 806 ἴο ρᾶγ ΠΙπ νν61}1. ΕΗ ᾿ϊνβά ἰὴ βρίβμπαου, δῇδοίϊησ 

ἴῃ. ἰβ ἄγθββ [Π8. 5816. 580. δη4 ρᾶτδάθ νος τπαυτθα ὨΪ5 

δἰοψιθηοθ. (1 ]Ἰδη, αν. Ηἰϑί. 12. 89.) Ονϊην ἰο ὨΪ5. ΠᾶὉ- 

115 οὗ ἰθιρθιδησθ, ἢ6 ἰδ ηθα ἰο ἃ νΘΙῪ ουθδΐ ἃσθ, ἴο 51]Χ οὐ 

οἰρῃϊ γϑαῦβ ΟΥ̓ΘΥ ἃ σθηΐαϊγ, 8η6 δοίβα [ῃ6 γῃθϑίουοίδη ἰοὸ 18 

Ιαϑί, Ὁ. βαγίησ, δοοογαϊηρ ἴοὸ Δ] η (ἃ. 5. ὦ. 85). ψῃθη Ἰῃ- 

γϑάδα θγ ἃ ἰθίῃυρὶο 5166. ΡΥΘΥ ΟΠΙΟΥΎ οἱ ἢΪ5 6ηα,----ἰς ]ΘΘΡ 

18. ΠΟΥ θΘΡΊΠΗΙησ ἴο αν τη6 ἴῃ {πΠ6 μᾶηᾶ8. οἵἨ ἢ15. ὈΤΌΓΠ6..᾽" 

ΗΒ γγουϊκβ, ἴῃ 15. σαρϑο νυ ἃ5 ἃ ΓΠΘιΟΥΙΟἸΔ ἢ, νν 618. ---- 1. ΟἿΘ 

“ἢ [Π6 ἃτΐ, ΟἹ Οἡ ΟΠ6 ὈΙΆΠΟΝ οἵ 1{, 1Π68 ἃιῖ οἵ βρϑακίηρ βα]ῖ- 

ΔΌΪΥ ἰο 1π6 οσσαβϑίοη. 2. Α υπηθο. οὗ ογαοηβ, ἀθοϊιηϑίο- 

ΤΥ δη4 ἸΙαυδαίογγ. Οἠδ οὗ [πΠ68568 ννὰβ ἀθ᾽ νϑυθά δἱ [Π6 ΟἹ νι: 

Ρἷο [δϑίῖναὶ, ἴῃ ψν Ίοἢ, Π|κ6 Ἰδοοταῖθθ Δ θυννανάβ, ἢΠ6 {66 ἴα 

ἀη]16 [η6 ΟὝτθοῖτβ ἀσαϊηδί [Π6 Ῥαυβίδηβ. Αποίμου ννὰβ ἃ ἔτ 

ὨΘΙᾺΪ ἀἸβοοῦγβο ἴῃ ΠΌΠΟΙ οὗ ΔΙΠ ΘΠ 5. 5810 τὰ ὈαΓ6. ἃ ἔαρ: 

γποπὶ οὐ ψ Π]οἢς ρῥγοβουνοά Ὀγ ἃ ϑομο! αθί οα. ΠούιηοΣ ΓμΘϑς 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΥΙ 

ΒΌΡΡΙΙΘ5 5 ὙΠ [Π6 Ἰοηροδί δχίαμί βρθοϊμιθη οἱ ἢῖ5 βίυ 16. 

ΟΠ 686 ψοΥκ5 ΧὨ! 64 ἃ βίαϊθ ν, υποοϊηϊηοη, δη4 φρορϑίϊοδὶ 

αἸϊοίοη, ἰορσθίῃον ἢ ᾿πΠθααθηΐ τῆθίοσιοαὶ ἤσυγθθ, ψῃϊοῇ 

Τηϑὲ ἤᾶνα Ὀθθὴ ἰθάϊουβ δπα {τἰστὰ ἴῃ [ῃ68 δχίτθιηθ. ἢ 'Γνο 

᾿ἀϑοἰαυηδί!οἢ 5. 511] θχίδηϊ, θθαυησ ἢΪ5. ὨδΙηΘ, 816 ὉΉΠ1|κ6 ὮΙ5 

ἔγαρυηθηΐβ ἴῃ βίυγ]6, 8ηα4 οὐρῆϊ ρυοθΆ ΡΥ ἰο θ6 τοσαυαθα ἃ5 

ΒΡΌΓΙΟΙΒ. 

(οὐσία νγᾶ8. ἃ5 6 ἤᾶνθ 5814, δ θοίϊίζοιῃ ἃ ϑορῃ δι, Ὀαΐ 

ἢ6 ἃγοιϊἀθὰ {ῃ6 Π{16, ψ ῃ]οἢ νγὰβ ποῖ ὙΘΥΥ ΡοΟρυΪαΥ, “ ἀπά 

Ἰδυσῃθά αἱ {πΠ6 ϑορῃιδίβ, ῆο ρῥγοΐθεβθα ἴο ποῦν ΠΟ ἰο 

γτηᾶ κα τηθη δοίίου, σοηβηϊησ ΠΙγη56 1} ἴο 15 ΓΟ ΟΏΒ. ΘΟΠΟΘΙΉ- 

ἴηρ [Π6 ἃτί οἵ βρϑακίησ." (ΡΙαί. Μθπηο, 95, Ὁ.) ΗἰΒ [π|- 

ΘΙΔΙῪ ἰΆΟΥΒ 1 [Π6 7076 ΔΡΡΙΌρΙαΐΘ βρῇθσθ οἵ [ῃ6 ϑορῃιβί 

ὝΨΘΥΘ ΘΟΠὨΠηΘα, 50 [81 ἃ5 γα Κῆον, ἴο ἃ σϑγουὶς Θη [68 περὶ 

φύσεως ἢ τοῦ μὴ ὄντος, ΜΏΙΟ, ΤΔΥ ἤᾶγθ ὈΘΘὴ ὈΠΚΠΟΜ 

ἴο ῬΙαῖο, Βυΐ 15 ἀπαϊυζθά ἰὴ ἃ {π||6 ἰτθαῖῖβθ διηοηρ {Π6. 

γγοΥκ5 οὐ Αὐιδίο!θ [Ι}ἢ [15 ψουῦΐς, ἢ σασἢῇ Δ ΟἸΪΠΟᾺΒ 

{π|6.. ῃ6 δἰἰϑιηρίβα ἰο ρζουϑ, βυϑί, {πᾶὶ ποίῃϊησ οχ βίβς ἰμθη, 1 

ΘΩΥ [Π]ηρ’ οΟχιϑίβ, ἰηδΐ 1 ὁδηποί θ6. πουνῃ, 8η4, βηδΠ]ν, (Παΐὶ 

1 Κηονη, 1 σδηηοῖ Ὀ6 πηδᾶθ Κηονγῃ ἴο οἴμθυβ. ΟἸγιηρίοάο- 

τὰ (1η Βου 5 64. οὐ αοτρσίαβ, Ρ. 567) βαγϑ, [Πδὲ [ῃ15 νγουῖς 

γγ85 Ὑυ 6: ἴῃ {πΠ6 841 ΟἸγιηριδά, {Πᾶΐ 15. βιχίθβθη γὙθδ15 ΟΥ̓, 

{Π6υθαθουίΐβ θΘίΌσΘ ἢϊ5 θυ θαβϑυ ἰοὸ Ατῃθη5. ΕὟΥ [Π6 5ΟρΡἢ15- 

ἜΤΗ ᾿ρδρτηθηίϑ, ὙΠΟ ἢ ἅτ ἔδυ, ἀγα οο]]θοίθα ὈῪ ΕΌ58, θαὺ πού οοτηρ]θίδ- 

Ϊγ. Τυβ, ΟἸθπι. ΑἸΘχ. ϑίσγουμ. 1. 11, ὃ 51, οἰΐοθθ βοῦλθ ψψοσγᾶβ οὐ Οουρδβ, 

ΔΡΡΑΥΘΗΠν Ποτὰ Π18 ΟἸνταρίδη ογαύΐοη. Τῃθ ΦὉ]Ονηρ' γουᾶ8. ἅτ ἃ ροοᾶ 

ΒΔ 016 οὗὁἨ {π6 βίν!θ οὐ Οουρίδβ, δῃηα 85Π0. βοὴθ δύ (πουρηῃῦ. ΤΥ 876 

οἰἰοα ὈΥ Εοβ5 ἔγοτῃη Ρ] αἴδτομ. Γοργίας τὴν τραγῳδίαν εἶπεν εἶναι ἀπάτην ἣν 

ὅ σε ἀπατήσας δικαιότερος σοῦ μὴ ἀπατήσαντος καὶ ὃ ἀπατηϑ εὶς σοφώτερος 

σοῦ μὴ ἀπιαςηθέντος. 

Τ Απά 80 {88 τηθῃ οὗ {πμδύ {ἰπη6 τοραγᾶθα [Πο88 ὙΠῸ ἀἰβρί αν θᾶ {ον ἰα]- 

Θη 5. ΔἰΡΘΣ Π6 Τηδηη6Υ οὗ ἀοΥρῖαβ. Ὑπαονά. 5. 88, ἀκοῆς ἡδονῇ ἡσσώμεινοι 

“καὶ σοφιστῶν ϑεατοῖς ἐοικότες καϑημένοις. ΒΕῸΓΥ [Π6 οΒἐπηδύϊοη ἴῃ γ ΒΊΟΝ {δ 

ΒΟΡ ἰδίβ ἡγοῦ Π6]4, οομρ. Ῥτγοίαρ. 316, 864. 



νι τ ἸΝΤΕΒΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

{165 ουΐ οὗὁἨ ψὨ]οἢ, ἢ [πΠ6 Π6]ρ οὗ [π6 ρυϊποίρ]θϑ οὐ [ἢ 

ἘΠβαίΐς ϑ'θοί, ῃ6 Ὀ0}]Ὲ ἀρ [μ15. {π|ΡῚ6. γγ8}} ἀραϊηβί ἱσαΐῃ, 1 

τηϑί ΥΘΙῈΥ ἴο {Π6 τοδί οὐ Δυιβϑίοι!θ, " δηά ἰο ΕΠ Θυ 5 ἢἰ5- 

ΟΙΟΤΥ οὗ ρῃ]Π]οΞορῆν. 

ΘΟ νγὰ5 (ἀοΥραβ. Οἱ Ῥοΐυβ, δποίῃϑι βρθᾶκϑὺ ἴῃ [ῃ6 

ἀἸαίορσιο, ΠΠ{|6 15 πον. Ηθ νψγὰ8 ἃ Θ'ΙοΠ!ΙΔη οὐ Αρτίσθη- 

ἴπτη, ἃ ΒΟ οΪΥ οἵ (ἀοΥρΊᾶ5. ἴῃ τῇθίουϊο, ἃμα ρουθδρ5 οὗ Εὔτη- 

ΡΘάοοϊθβ ἴῃ ρῃ]οθορῆγ. Ηθ ντοίθ, ἰοσθίμου ἢ ΟἸΠΘΥ 

γγΟΥΚ5. ἃ {γα ῖ156. ΡΓΟΡΔΌΪΥ οἡ ΤὭθίουϊο, ἴο ννῃϊοἢ Ρ]αΐο χϑ- 

ἔδυβ ἰὴ (Π6 ὐοῦρίαβ. Δ γα ᾿ἰθᾶτῃ ἔτοιῃ Ἵπη6 ῬὨεθάνβ πᾶ 

ΟΠΘΥ Βουο65, Π8. σᾶυθ σγθδί ῬΙΟΤΠΠΘΠΟ6 [0 [ῃ6 ἤσυγοβ οὗ 

πὲ δ βοῖαὶ τπθίουϊς οὐ νι μίο ἢ 15. τηδϑίθυ νγὰβ 50 ἰομῃᾶ : 

ΒΌΟΘΝ ἃ5 Θαυδ! ΠΥ οὐ ρϑιϊοάβ δηα σουγθβροηάθηοθ οὗ δα]οϊηϊην 

ΟΤασ5 ἰη βουηά ; ἃπά ἰδαρσῃΐ {Π6 τηοα6 οὗ υδίησ τηχίτηβ δηά 

ΒΙ1Ὼ1165 ὉΠᾺ46 1 βϑραϊῖαΐίθ ἤθδάβ, ἴο ψὩ]οἢ Π6 σάν ρϑάδηϊο 

ὨΔΠ165. 

(81110165 15 δὴ ἀηκηονῃ ΑἸΠΘηΐδη, μοί ἃ Ξορἢἰδί, ἃ5 ΒΟυὴΘ 

ἤανϑ τοσαγάθα ἢΐτη, Ραΐ ταῖΠ υ ἃ σοηίθιηη οὐ [Π6 Ξορῃ!δίϑ ; 

8ΔΙΓΠουσ ἢ6 Οδυγθα ουὐἱΐ ἴῃ ργδοίσαὶ 11 [Πο056 ὈΥΪΠΟΙΡΙ6Β 

ψΠΙΟἢ {πον Ἰαϊ4 ἄονγῃ. Ηδ 15 ἃ βρθοϊπιθῃ οὗ ἃ σοπβί ἀθυύδ 6 

ΒαΡοΥ οἵ Αἰπμθηΐϊδηβ οἵἨ [15 πὴ6. γῃο, 116 1Π6Ὺ σουχίθα 

{π6 Ρθορίθ, ἀθϑβριίββα 1; ψῇῆο ψουϊὰ Πᾶνα σγαβρθα αἱ ἰγτδῃ- 

ΠΪΟΆ] ρονϑυ, νἹΠπουὰΐ ΒΟΙΡ]6. ἃ5. ἴο [Π6 πηθδῃβ: ψγῆ0 Ἰοοκϑά 

ἀονῃ ὕροη {Π6 ρυϊβυϊβ οἵ ρΡῃΠ]Ποβορῆγ, ἤθη σοιηραϊδα συ] ἢ 

[πΠ6 Ποηοῦβ οἱ ρο 68] 11{8 : ψῃο δά πο 11 ἴῃ [ῃ6 ἀἸΒΕ1Πο- 

οη θύῃ τἰσῃΐ δηα ψτοηρ, ἀπά 6] 4 ρ]θαβατθ ἴο ὃὉ6 {Π6 

ΒΌΡΓΙΘΙΩΘ ροοΟά, 

Βαϑιάθϑ [Π6586 δῃᾶὰ ϑοογαίθθ, ΟΠθυθρῆοη θα 5 ἃ 51η8]]} 

ΡδιῚ αἱ ἴΠ6 ορϑηϊησ οὗ [ῃ8 αἀϊαίΐορῃθ. ΗἨθ νὰϑ δῇ ΘϑΥ 

[γἸΘηἀ ἃηα ἃ [ὉΠ] ον Ὺ οὗ [π6 ΡΠ] οβοόρῆθυ, ἀυάθηΐ ἢ νυν αίθυ θυ 

ἢ6 υηάουίοοϊς, νἤοβ6 νυ 6 ἢ Π]5 ὈΤΟΙΠΘΥ 15 πη οηθα 

ἴη Χϑη. Μοϑιηοσδρ. 2. 8, ἀῃα ψγῆο οΟὈίδ!ηθα ἃ ΤΌΘρΡΟΊ86 ἔἸΌΤΩ 

ἘΤῚ 15 οαϊίοα Ὀγ Εοβθ, ἰῃ 15 Οὐπιπιθηΐαίίο θίογΘ τηθηςοποῖ, δηᾶ ὈΥ͂ 

Μυ]δοῖ (Βο]η, 1845). 



ΙΓΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΙΧ 

π6 Ῥυιπα οοτηϊηθπάδίουν οὗ ϑοογαίθβ, δοσογζάϊησ ἴο [Π6 

ἈΡο]ορ!θβ οὗ ΡΙαίο ἃπά Χϑθπορῇβοη. Ηβθ ψϑηΐ ἱπίο θχ!]θ ἴῃ 

1Π6 ἄτη οἵ {π6 {π|στὺν ἰγγδηΐβ, πα ἀ]6 ἃ βοοη αἰζθυνγαυαβ, θ6- 

ἔογθ 15 {ΘΠ α᾽5 σοπαθιηηδίίοη, Ηθ 1π]υτθα Π15. ἤθα ἢ μὰ 

σοιῃρίθχίοη {ΠΟ ρ ἢ Π15 βία 165. Πα τϑοθὶνθα {Π6 ὨΙΟΪς Δ ΠΊ65 

οὗ νυκτερίς, νυκτὸς παῖς (ΑΥϊδίορῃ. ΒΙτά5, 1564, ἀπὰ ΗοΥδυπηι 

ἔγασ.). ΤΌΤ ΠΘΥΘΥ σΟμλϊησ ἀρτοδαὰ ἀυτησ (Π6 ἄδγ, ἃμπά οἱ 

πύξινος θάψινος. ἴῸΤ Ὦ5. 561|}0 7 ἢὰ6 (Επιρο! 15 πόλεων ἔτασ., 

Ατιβίορῃ. γ'αβρβ, 1415). 5. γγν6 11 ἃ5. οἴμοι γυἱάϊσα]θ ἔτοιὴ {Π|6 
ΘΟΠΊΪΟ ρορίβ. ἢ ὙΏΘη, δοσοτάϊησ ἴο {Π6 Ξοπο]δβί οἡ Ρ]αίο 5 

Ἀροϊοσγ, ἴπθ686 τϑο]θϑϑ 1θβϑίθυβ ριοσθθαθα {ὐΠοὺ το ο8]] 

ΠΙηὰ ἃ Βυσορῃδηΐ, ἃ ραΙαϑβιί6. 8ηα ἃ {πϊ6, γ6 τηδὺ ραΐ ὈΥ 1Π6 

5166 οἵὗἨ [πΠ656 Δβρϑυβι οῃβ [ῃ868 ἰθϑι θην οἵ Χϑηόρμῆοη, ψῃῸ 

ΟΙα5565. ἤὴ διηοηρ ἴμοβα {ΠἸΘ 45. οἵ ϑοογϑίθθ ὑπο βουρῃϊΐ 

ἢ15 ΘΟΙΠΡΔΠΥ͂ ἴο Π]ΡΙΌΥΘ {πϑιηβθῖνοθ ἴῃ Πουβθῃοα δηὰ ον] 

τ᾽ δίϊοηβ. 8η 4 ψο. δ πὸ {πὴ6 οὗ {π6 1} [ἰγ65. δι Ποὺ ἀϊά, οὗ 

616 ΟΠαΥσοα ν] ἢ ἀοϊηρ, ΔΠῪ ΜΙΌησ, 

ΤἼῊΘ ΡΘΊβοη5 οὗ {Π15 ἀἸδ]οσιιθ 816 τϑριθϑθηϊθαᾶ ἃ5 μϑυϊησ 

χηρί ἴῃ [Π6 Ὑϑδγ δου {Π6 5βθὰ-σῃί δἱ Αὐσίπυβθεθ (ΟΥ̓ δ8. 

Βοϊησ [Π6 ἢ οἡ ἃ υἱϑὶξ δὶ ΑἴΠθη5, νγὰβ ἰΙοάσίηρ δἱ {π6 ἤπουβθ οὗ 

(]110165, πὰ ἴπθγθ, 1{ 15. σθῇθυα! }ν βαρροβθα, ἴπ6 ἀἸδοσαθ 

5 Βροθη, ΤΟΙ 15. Πονθυϑ, σοοά ΤΘ850η, 1 [Π|η]ςς ἰο 

86Ο6666 ἴο {Π6 ορίηϊοη οἵ ΘΟ] θιθυιηδοῆθυ, γγῆο ἰᾶγ5 {Π6 ΒΟΘἢΘ 

ἴῃ ΒΟΙΠ6 ΡΌ]Ο ρ]δοθ, {|κ {π6 Τυγοθαπ), νου Θ [Π6 ΡΑΙΘ5 Ἰη 

ΒΘΥΘΥΘ] οἴ ΠῚ ἀἸϑοσιιθ5 οΘοηνθηθα. Αἴ [Π6 ορϑπίηρ οὗ {Π6 

ἘΞΤΗ {Π6 ρτοουγίππι ἰο ῬΗΙ]οβέγαί, 1 Βορἰδῦ., δηούμθν ΟΠ ΥΘΡ ΠΟΙ, 88 

Ὑ6 816 ἴΠ616 ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ ἰο]4, 15. Ὀγουρς ἱπίο οοπμπροίϊοη 1 ἢ αοΥρία8. Ηθ 

αϑκθᾶ [πΠ6 Βορῃϊβὺ ἃ [Ό0]158 αποϑίίοη, Διὰ σί οἱ κύαμοι τὴν μὲν γαστέρα ῷφυ- 

σῶσι πὸ δὲ σῦρ οὗ φυσῶσι : Τὸ ψ Ὠ]Οἢ {6 ΟΥΠΟΥ τορ!οή, Τοῦτο σοὶ καταλείπω 

σκοπεῖν" ἐγὼ δὲ ἐκεῖνο πάλαι οἶδα ὅτι ἡ γῆ τοὺς νάρϑηκας ἐπὶ τοὺς τοιούτους 

φύει. 1 δΥΘ Βθθῖι {Π|6 Ορ᾿ ΠΙΟἢ ΒΟΤΊΘΥ ΠΟΙ ΘΧΡΥΙΘΒΒΘΑ, {Ππᾶΐ {Π6 Β[ΟΥῪ ν᾽ 85 Πνδί 

(014 οὗὨ {π18 ΠΥ͂Ρ μοι, {Π| ἀθοϊαγαίίοη οἵ ῬμΙοβίσαϊ. πού διδη ]ηρ;. 

Ἷ ἘρῚ βοῦλθ οὐβουνδίϊοῃβ οὐ {86 {ϊπι6 δηἃ ρ]δο6 οὗ {π6 αἰδίοριιθ, 5880 Αρ- 

ρϑμάϊχ, Νο. 1. 



ΧΧ ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ὙγΟΥΚ, ϑοογαΐθα 8η ἃ ἢ5 {πο μα Πηά {πᾶ ἴΠ6 ν ἢᾶνθ τϑασμθὰ 

[Π6 ΡΙδοβ ψΏΘΥΘ (ἀοτρίαβ ἃηα οἴμθῖβ Ὑγ6͵6 ΔΒΒΘΠΊ 164, ἴοο 
Ιαίθ ίο υγ]ηθϑθ 815 ΘχῃιΠ!]1οη5 οὗἩὨ τῃθίουιοα! 5.11}. [Ι͂ὴ 1Π6 

ἴορθ, βονγθνϑυ, οἵ ἀγανῖηρ ἔγοπὶ Ὠϊτη ἢ]5 ν]θυνϑ ΘΟΠΟΘΙ ΩΡ 

15 δυῖ, [ΠΥ Δρρτόδοι δηά Ὀθρίη [ῃ6 σοῃγθυβαίίοη. (ἀοΥσἱα5 

θαϑιησ [δισαθά, [ῃΠ6 γουηρσου Τθίουοδη, Ῥο]αδβ, γοϊαπίθθιθ. 

ἴο (8 Κ6 [15 ρίασθ, 8η4 δῆβυϑυ [0 1ῃ6 ᾿Π 40] 1165 σοηοθτηϊησ 

{Π6 παίυτθ οἵ τῃοίουιο ; θὰΐϊ ἃ5 1 15. ΒΟ δρρδίθηΐ {πᾶΐ ἢ8 

ΟἽΒ ὉΠ ΊΠησ᾽ ΟΥ̓́ΤΏΔ 06 ἴο Οὔβθῖνθ ἃ ἰορίοδὶ τηθῖῃοά, Θοογαΐθβ 

(Δ ΉΒ[6Υ5 {Π6 αἸβοοῦγβθ ἴο (ἀοΥρΊα5, ΤΌΤ ὙΠΟ ἢ6 ρΡγοΐθϑβϑθϑ 

ἴο {Π1η|ς {πᾶΐ τοῦθ Ὀγθυ ν 8ηα δοσύγδου οὗ ἀΘἢ]Π]ΙΟῊ τὺ ὈΘ 

δχρθοίθα, (447 -- 449.) Βγ ἃ 561165 οὗ 4ιθβίοηβ ἴῃ 15 ρ6- 

ΟἾΔ Δ ΉΉΘΙ, Π6 σϑίῃ 6 15 τοίη (ἀοΥρΊαΒ {παΐ ἢ6 15 ἃ τῇθίου!- 

οἰδη, δηα 8016 ἰο τ οἴῃθιβ βοῇ ; ἃ [ῃαΐ 15 ἃυΐ 5. ϑιη- 

ΡΙογθαὰ ἃρουΐ ὑγουὰβ ἃ5. Ἰῃηβίπηθηΐβ οἵ ἱπουρῃϊ. οογαίθϑ 

8.51.5 νγῃθίηθ ν᾽ {Π6 ἀβ Π]Π]ΠΟ 15 μοὶ ἴοο φσΘηΘ 8], ΒΠ06 βθυθῖδὶ 

ατΐβ οα]6 ἃ ὈΥ Οἴπδι ὨϑΙΏ65 816. ἃ͵50 διηρὶ ουβά δρουΐ υγογάϑβ. 

ΤῸ [Π15 (ἀογριαβ ΤῸ ρ|165, {ῃαΐ οἰθὺ ἃιΐίβ ἃ51 ρΥΙΠΟΙΡΆ ΪΥ, 

( Ὑηδι 15 ἴο θ6 ἀοῃθ ἢ ̓ ᾽ δηά 8586 ψογαβ ἃ5 ἃ ΒΘΟΟΠΘΔΙῪ 

ΟΡ ; Βαϊ [Πδ1 τὙθίουϊο πα υΐτθβ," “ ΥΠαΐ 15. ἴο Β6 5816 καὶ ̓" 

᾿ {(- 450, Β.) ϑοοταίθβ οδ]θοίβ ἰῃαΐ {Π6 16 816 οἴῃϑὺ ἃγίβ, βϑῦο ἢ 

8.5 1ῃ056 οἱ οδσυ]δίίοη ἃ ηα ἀβιΌ πόσην. νν ΠΙΟἢ τίη ἀθρθηα 

οἢ ψοΙά5, δηα ἀθηλδηα5 ἴο νυ μδΐ [Π6 νου 5 τϑ]αίθ νυν ΒΙοἢ τηθί- 

ΟΓΟ ΘΙΏρΙοΥβ. Π6 τηοβί ᾿πηροχϊδηΐ οὗἨ Πυμηδη Δ 118, Βα 5 

ΟοΙρίαβ. (--451, Β.) Βαυΐ νῇαΐ ἃ΄ῇὸ {Π6 τηοϑβί ᾿πηροσυίδηΐ καὶ 

Ε.5].5 Ἰϑοογδίθϑ ; [ῸΓ οἴμϑὺ δὺΐβ τ]ρϊ γηδῖτα ἃ 5:121181 ΟἰΔ]Π. 

Π6 σοοά, ΤΘΡ|165 (Δογρίαβ, ἴο ὑγΒ] Ὁ ἢ ΤΠ ΘίΟΥΙΟ ΟΡΘΗΒ [ῃ6 γὙ8Υ 

15 Τῇ άοιῃ [Ὁ [Π8 οταίο μὰ 1Π6 ῬΟΥΘΙ οὗ, ΘΟΙ ΠΟΙ] Ων οἴμϑυ 

τηθη, 84 [Π15 1{ Θβδοία Ὀγ {Π6 Ρρονγθῦ' οἵ ρῬϑυβυδαϊηρ ραθ]10 

ὈΙΒΒΘΙΏΒΙΪ65. Βυ {Πΐ5 ροννον Τὰ ῬΠηρ5 6 ΘΥΘΙῪ ΟΥΠΘΡ ατξ ΠΠΩΘΥ 

δ ΘοηΠΟΙ. (-- 459.) ϑοογαίθβ 5111] 15 ποῖ βαβῆθά. ΕὟὉΓ 

ΔΙΠΠουρ (ἀοΥρίαβ πὰ5 ἀδἤηθα τηθίουο ἴο 06 {Π6 ιΐ οὗ ροῖ- 
. ωωω.... 

Βα 510, Π6. ἸΠ6 1185 ὙνΠΘΙΠΘΥ Οἴμοι ἃγῖδ, γν ὩΙοἢ Πᾶνθ (0 60. 

1} νοτάβ, ἀο ηοΐ ἃ αἱ ροιβιιαβίοη αἶδο. Ὑν μαΐ, ἰῃρῃς 18 



ΓΝΤΟΘΌΟΟΤΊΙΟΝ. ΧΧΙ 

[Π6 ΡΙΌνΙΠ66 8ηα [Π6 παίαγθ οὐ τῃϑίουιοδὶ ρουϑαδϑίοη ὃ αοΥ- 

ΡΙαΒ 15 διουρἢ ἰο Δ {παΐ 115 ΡΤΟνΊη66 15 ἴο ροίβαδάθ 1ὰ- 

αἀἸοῖα] ἀπὰ οἰ θυ ρΡΟρυΪΔΥ 556. 0165 οοηοθιηϊηρ (πη σϑ τὶσῃΐ 

8Π4 ψΙΌηρ : 8ηα (Πδΐ 1{ δἰίαϊη5 15 6ηα τϑίῃϑι Ὀγ ῥ᾽ υβ 016 

ΔΥΘηΘηΐ5Β {Π8η ὈΥ ῥιοοΐβ ἀγᾶννῃ ἴτοη δὌοβοϊαΐθ ἰγατἢ. 

(-- 455.) Βυΐ ϑϑοοΙϊαίθϑ 511] βηάβ 1 ματα ἰο οοιηρτθῃμθηά 

γνδί 15 ἴΠ6 ρθουν ΒΡῃθτ6 οἵ τῃϑίοσιθ. ἴη 81] ρᾳθ]1ο ἀ6110- 

δι δίίοη5, {Ππ6 αὐ! ἤσθυ, [μ8 σθηθυϑὶ, οὐ Οἴμθυ ρθίβοη δοσααίηίοά 

Π ἢ 1Π6 Ροϊηΐ ἴῃ φαθϑίοη, οδη σῖνθ [Π6 θοϑί σουῦηβθὶ. θυ, 

{μη 15 {Π6 οΥαίου᾽ 5 ρίδοθ ὃ ἴΙ͂ἢ ὑϑρ]γ, οὐρα γϑίθυβ ἴο γηδί- 

[615 οὗ ἰαοί. Ιὰ ννγὰβ [86 δάνιοβ οἵ ἰπ6 ροϊτοὰ] ἰϑδάθυϑ 

Ψ ΠΊΟΝΙ 16 το [μ6 Ὀυϊάϊησ οὗ 1π6 ΑἸμθηΐδῃ νν8}15 ἀπα ἄοοῖ5, 

8η4 ποί ἰῃπδΐὶ οἵ [πΠ6 υίῆοθῖβ. ΗΠ 6 Πιμηβοὶ μαα οἴθῃ ρϑὺ- 

Βα 6 α 5101 ΡΘΙΒΟΏΒ ἴ0 ΘΟΙΊΡΙΥ ΜΠ [Π6 αἸτθοίοηβ οἵ ρῃγ 81" 

ΟἰδΔη5, ῆὴο Πδα δχῃαιβίθα [Π6 11 σαϊηθηΐβ ἰῃ νη. ᾿ΓΠΘΥΘ 

γγ5 Π0 ΟΟΟΔΒΙΟη ΨΏΘΗ 8 ΟΥ̓ΔΙΟΙ γγἃ8 Ορροβϑα ἰο δῃ δἃυ{- 

ΟΟΥ, νΠοὰΐ σϑΙη]ηρ᾽ Δ ΘΑΒΥ Υἱοίουυ. θοῇ νγᾶβ [ἢ6 βουνοῦ 

οὗ τῇῃρϑίοσιο, Ὀαΐ, {|κ6 οἴπϑι ἃτίβ, 11 γηϊσῃϊ Ὀ6 ἃρυβρα ὃγῪ [Π086 

ὙγΠ0 ΙΘαιπ6α 1. Ὑοί {παϊαθυβθ νγὰϑ πο ροοά οδι56 οἵ ΘΟ0ῃ1" 

ΡΪαϊηΐ ἀραϊηϑί (Π6 ἰθδομοσ, (-- 457. (.) ϑοογαίθβ, δίϊθυ 

οἴἴθυιησ δῇ ΔΡΟΪΟΡῪ [ΟΥ̓ ἢ]5 5Θθυ ον σοηίθηοιιβ 5ρ ΐ, 

ΟΝ [οτοθ5 (οΥρΊα5 ἴο Δ]]ονν {πα [6 ΟΥ̓ΔΙΟΥ ΤηδῪ 6 Ἰσῃοϊδηΐ 

οὗ [Π6 50] 6οἰ-τηαίθυ οἵ οἴπιϑὶ ἃιίβ ; 411] ἢ15 βίαν Ὀθίηρ σοη- 

σοιμθα νι Πηάϊησ [Π6 τηθδηβ οὗ δρρθδιίησ ἴο ““1ῃο86 ψ|ο 

ἀο ποί ἰζῆουγ ἴἰο ῆοῦγ ᾿τηοτθ ἰθδῃ ποθ ψῆο ἀο.᾽ ᾿ΓΠ}5 

(οὐσία τοσαῦθ 8ἃ5 8η δαἀνδηίαρθ, βῖη66 11 ΓΤ Π5Π65 [Π6 οΥᾶ- 

ἴοΥ ἢ ρονοῦ δοαυϊγθα ὈΥ 5128}} ρα!η5. ϑοογαίθϑ, στ ποαΐ 

Βίορρίησ ἰο ὄχαπηηθ ᾿ηΐο {πΠ6 δχίθηϊ οἵ {15 δανδηίαρθ, ἰῃ- 

αὐτο 5 ν Ποίπου [ῃ6 οα86 15. {πΠ6 βᾶιηθ ψιἢ [5166 Δηα 1η}118- 

[1ο6, σοοά 8ἃηά ον]. δπά {ῃ6 πκθ ; νυ μϑίμου, σι πουΐ Κηον- 

Ἐ ῬΉΣΠΘΡαΒ. 58, Δ. “1 ποαιᾷ Ἃουρίδθ βαν, οπ ἃ νδιϊοίυ οὐ οδοδϑίομβ, 

{πα {Π6 τ οὗἨ ρΡουβυδβίοη ΤᾺ Βαγραββθα 411 {π6 οἴ μοῦ ατίϑ, βίποθ 10 Ὀσουρμᾷ 

811 [ῃΐηρ8 απᾶθν 108 Βυγαγ7) ποῦ ὈΥ ἕογοθ, θαῦ ΒΥ ὑμοῖν οὐτα Ὑ71}.᾽ 



ΧΧΙΙ ΙΝΤΟΘΠΟΤΙΟΝ. 

ἴησ Ψηδί (ῃ 656 ΔΥ6 ἴῃ ἰπϑιβθίνθϑ, [Π6 οὐϑίοι οδῃ σδίῃ. ἃ 

χοραυϊαϊοη ἔοι βθοῃ Κπον]θᾶσθ : πα ψΠΘΙΠΟΥ, 85 ἃ πηδϑίο 

ἴῃ τῃθίουϊο, (ὐουρῖαβ σγουἹὰ ἴθᾶοῃ 8. βοί δι 1υβι166, ψνῃΟ. 

ΒΠοα]α σΟΠΊ6 ἴο τ ἀπδοααδίηίθα νυν] ἢ 115 ἡδίατθ. ΟὐοΥρὶδβ 

Πδ5 ΠδθΘ ἰο ΓΘ ρΡ]γ. μου ἰΠαΐ {Π6Ὶ86 15. ἢ0 πϑϑὰ οὗ Κηονψίηρ 

δηγίῃϊησ δρουΐ τσ 8ηα ψΊοηρ ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἰο ὈΘ δ ΟΥ̓ΔίοΟΙ;, 

Δη6 ἰῃαΐ, ἴοο, θη ἢ6 15 ρϑυρθϑίυδι!ν θιηρὶογθά ἀροη α068- 

[ἸΟη5. ᾿ηγοϊνιηρ τ]σῃΐ δηα ψ͵οησ ; ΟΥ̓ [η΄ Π6 ψ}}}} ἰθδοὴ ἢ 15 

“ βίπάσδηίπ [Π6]ν παίυτο. Ηθ οἤοοβϑβ [Πη6 Ἰδίίθυ δ] ουπδίνθ, ἃ]- 

{πουρἢ [Πη6 ργθνίουβ σοηνθυβδίοη 5ῆονϑ {Παΐ, ἴο θ6 σοηϑβιβίθηϊ, 

ἢδ 5ῃου!ά πᾶνϑ (ακθῃ {Π6 [ὈυηΘυ. ϑοογαΐθβθ ΠΟΥ [ὉΥΟ 65. ὨΙΓῺ 

ἴο Δάτηϊ ἴπ8ΐ Π6 ψῇῆο Κῆουγ5 1050166 15 1υδῖ. ΤΠ τηθίουι οί, 

1Ώ6η. ὑηά6Υ 15 {γϑ]ηϊηρ, τηυδί 6. ἃ 781 τη. Βαΐ Πα μαά 

Ὀαίουθ βαϊά, [μδΐ [ῃ6 χὺΐ γηϊσῃϊ Ρ6 υϑθα [οΥ ἃ ροοά οΥ ἃ μ8ἀ 

ΡΌΓΡΟΒΘ, ---- ἰο ἔδνου 1υϑί]οσθ. οὐ 1η]υβσθ. ϑοογαίθϑ ὈΥΙΠΡΒ 

ον {Π15 ἸΠΘΟΠΒΙΒίΘΩΟΥ 8ἃ5. Ὡθθαϊηρ δβχρίδηδίίοη, θα. 

(Π15. 1π6 ἢτβί ραῦΐ οὗ {π6 ἀϊαίοριθ, 15 θσΌ θη οἱ᾽ ὈῪ 1Π6 ἱτη- 

Ραἰΐθμοθ οὔ Ροϊυβ. (-- 461, Β.) 

ΓΏΘΙΘ 8ΔΓΘ ἰγγο ΤΟΙηΔ 5. ἡ ΙΟἢ [Π18. Ρουθ οὗ [Π6 ἀἰβουθ- 

ΒΙΟΏ 56θὴ5 ίο ἀοιηδηᾶ. 'ΤΠὴ6 ἢγχγϑί 15, [Πδΐ. ννμ1]6 ἢ οηα5 

νγἢ δὴ αὐριηιθηΐμηι αὐ ποηνΐπθηι, ἀμ ] ἢ [βίη ἈΡΟῚ 

(οΥρ 5 8 ἸπΟΟηΒϑίθηου οἵἨ ἢο ᾿πηρουϊίδησθ ἴῃ 1056] το ρῃι- 

ΟΒΟΡΠΪΟΔΙ ἰτυαΐῃ, 1 15 ποῖ σι πουΐ 115. '56. [Ὁ βῆονβθ μον 

11||6 1π6 ϑορῃιδίθ μα τϑῆθοϊθα ἀροὰ 1π6 ῃδίαγθ οἵ {Π61} 

δΙΐίθ, δα πον [116 Ποὺ οαγθα ἴον ἰτα!ἢ ΟΥ̓ 7υϑίιο6. Ὁ ΤΠ6 

Ἐ βονΟΓΔ] ρα558 088 οὗ μάτι, ἃ σους ὙγΒ ἢ ὑγθαΐβ οὗ [Π6 του Ἀ] Θββηθδϑ 

Οὗ τῃοίοσυϊο πο ποὺ ἀοροπάθηῦ οα. ΡΒΙΙΟΒΟΡὮΥν, τπὴδὺ 6 αἀάαοθρᾶ ἴῃ 111π5- 

(ταἰϊοη οὗ Ὑμδῦ 18 Ποῖ 8814. Οπ 260, Δ, Ῥῃδάιτιϑ {6115 ϑοογαΐθβ {πδῦ ἢ 

Πθδγ85 {π6 Τουη δ ῖς τηδᾶθ, ““ (Παῦ οπμ6 ὙΠῸ 8168 (ο Ὀ6 8 οΥδίοι ἢ88 Π0 πορᾶ 

ἴο ΙΘαγ ἐγ ἤπιδέϊοθ, θα ΟὨΪΥ Ὑν μδῦ ΠΔῪ 5661 (0 Ὀ6 580} ἴο {Π6 ται πο, 

ὙῈῸ Μ1Π οχϑγοῖθθ {Π6 οἵῆοβ οὐ ᾿υσυπιθῃ ; ΠΟΥ [16 ὑγᾺ]Ὺ ροοᾶ ον Ὀθϑαίϊδα], 

Ῥαΐ ΟΗΪΥ {Πμ6 βθοιλΐηρ' ἢ ἴον. ΠΌΤ {Π688 Βοιτοθδ, 8Ππ4 πού ἴτοηλ {Π6 {τι (ἢ, 

ῬοΙβιιαβίοη 15 ἀουϊνοᾶ." Απηά, ἀραΐῃ, 272, Ὁ: ““ΤΏΘΥ 58. {παὖ {Π616 18 πὸ 

ὨρΘᾶ οὗ τηδἰκίηρ 80 πηι ἢ οὗὨ ἐΠΐ8, οὐ οὔ ὑδικίηρ βιο ἢ ἃ ἰοηρ, τουη-Δοαῦΐ 
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δυί 1561 παν] 'ῃ 118. ΟΠ ΠαίαΤ6 ΠΟ Τϑίδιθησ6 ἰο ἰγταίῃ, Βαϊ 

ΤΩΘΙΘΪΥ ἴο [Π6 ἰοτῸ6 οὗ δυραμηθηΐβ ἀροη {Π6 τηϊη 45 οὐ οἴ μθὺβ 

᾿ δη4, δἱ {πΠ6 βᾶ 16 {{π|6, Ὀθίηρ ΘΠ ΡΙοΥθα ἴῃ ἀἰβουββίοηθ. ΘΟΉ- 

Πνν ρογηΐησ ΨΠΗδΙ ἰβ σοοά δηά ᾿ι5ὶ, Θου]4 ἴῃ 115 θ6βὶ δϑίαίθ Ὀ6 ἃ5 

ΘΆΒΙΥ υϑ6α ἀρσαϊηδί ἔλα 85 [ἢ 115 θθῃδ!., Βυΐ 85 1 16 

γν5. [Ὁ νγὰ8 θα5θα οἢ Βορἢῃ]βί!οα] ΡΥΙΠΟΙρΡ] 65. ἃηἃ ορροβθά ἴο 

βουσηα ρὨΠ]Οϑορῆν. 115 δῖηι Ῥθιηρ βοιηθίῃιησ οἶδα ἰῃδη [Π6 

στθαίαϑί σοοά. [{ γνγὰβ δῃ δυΐ οἵ δοίϊηρ' οῇ [ῃ6 Ἰσῃοϊδηΐ, δηά 

οὗ δοίϊησ οἡ ἴπθ6η1 ὈΥ͂ ριθίθηαιηρσ ἰο Κηονίθάσθ. [{ τησϑί 

156 ΒΟ ἢ. ΔΥΌ Θηΐ5 ἃ5 Ὑγ6 16 564 ἰο ροιβαδάθ [ἢ 8 Πη85568. 

ὙΠΟ 816 ποΐ ΘΆρ8016 οὗ ἰακίησ ἰΠ6 ἰτ6 ΡΠ] ΟΒΟρΡΪΟΔ] νγίονν οὗ 

{πηρ5. ῆμαί δισαϊηθηίβ σουϊά ἃ ρϑύβοῃ Ἰρῃοτδηΐ οἵ [108 

056 Ὀοίοτθ δὴ διάίθησθ αἶδο Ἰσῃούϑηΐ, ὑγἤθη {π6 ἀαθϑίοη 

Τοἰαίβα ἴο 1ιϑί1σθ, θαΐ βοῇ ἃ5 δἰγηοϑί ΘΟ ΘΒ ΪΥ τη]β δα ἢ 

ΘΟΙΓΕΘ ἰ0 ΓΟΔΟΒ 10. ΕῸΓ {πΠ6 οὐδϑίοῦ, 0 σγουϊᾶᾷ Ὀ6 07 6}1 γοβϑᾶ ἴῃ [189 διῖ, 

((δον τηαϊηἰαΐη,) μ88 ΠΟ οοοαβίοῃ [0 ῬΟβ8688 ὑππ|6 γίθυγβ ἴῃ τοραγᾷ (ο [80 ΟΡ 

{γα δοίϊοῃϑ, οὐ ἴῃ σϑρασγα ἴο τθὴ {πδ΄ 816 510} οἰΐποῦ ὈΥ παύίαγα οὐ δᾶμ- 

οδἰΐοη. [1 ἔδοῦ, ΠΟΥ αϑϑουῦ ὑπαῦ ΠῸ0 οπ6 ἴῃ {Π6 οουγίβ οαγ68 [Ὁ {π6 ὑγσαἢ 

δΔουαΐ {π686 ἐΠΐηρθ, θα ΟὨΪΡ [ῸΓ ὑπᾶῦ ἡ ]Οἢ 15 δἀαρίθα ἴο ροϑιιδᾶθ. Αμπά 

{818 15. {Π6 ῬγΌ 8016, οἷο. Ῥ]αΐο βΌθϑ οἱ ἰο 1]πϑδίγαί {Π18 ὈΥ δὴ δχδηΐριθ 

ἄτγανῃ ἔγομιὶ ΤΙβῖα5, οὴ6 οὗἁἩ [πΠ6 τῃθίουϊοῖδη8. 1 4 Ὀγᾶνγθ τηδη οὗὨ σγθᾶῖς Ὀοᾶν 

Βῃου ἃ πᾶν Ὀθαΐθη πᾶ βία ρρβᾶ οὗ 818 ραυυηθηῦ ἃ βίϊοηρ'᾽ θα οονγγαϊν τηδη, 

ἕ δια {π6 οα56 Ὀ6 ὈΓΤΟΌΘρΡὐ ὈΘίΌΓΘ ἃ οουγί, ποῖύμοῦ οαρῃῦ ἴο {6}1 {π6 ὑχα0ἢ ; {ῃ9 

] : οονγαῦα οὐρῃὖ ἰο ἄθηγ {παύ {Π6 γγθϑὶς θὰΐ σουτάρθοιβ Τη8η. νγἃ8 8Ι0η6 ἴῃ Ὀθϑδῦ- 

ἴηρ; Ηΐτῃ ; ὙΓΠ116 {π6 οὐ 6. Βῃου ]α 481, “μον 6, Ὀδΐηρ' 80 ἀθῆοϊθηύ ἴῃ ὈΟΟΙ]Ὶ 

Βίχοηρίῃ, οοὐἹα Πᾶνα αὐἰξοιηρίοα 10. ΗΘ {Πθῃ 5Π0υγ8 ΠΟῪ Ὑγθαϊς, δὖ 108 ὙΘΥΥ͂ 

ἐν -- Τουπηααίίοῃ, [Πδὺ πΠΡὮΙ]ΟΞΟΡΏΪοΔ] γτμϑίουϊο 18 τ ΒΙΟἢ 15. θα] ΟἹ πον θηρία 

ΤΟΪΘ5 5 51Π06 Π6 Ὑ7π0Ὸ Κπονγβ δύ 15 {716 τηϊιϑύ ΠΟΥ, 4150, συ μδὺ 15 {|κ γα, 

δΔηα ἢθ6 ψο βίπαϊοθ {Π6 ο]4 8565 οὗἨ Ὠυμηδη ΤΙ η18 Υ]ΪΠ ΡΠΙ]ΟΘΟΡΏΥ [Ὁ ἢ18 

. .Ἴ συϊᾶθ Ὑ111 Κη ὈΥ τυ μδῦ ΔΥριιπ]θηὐβ Θϑ ἢ ο1458 οἵ γ]η 48 15 τη οϑύ ᾿ἱηΠπθηοοᾶ. 

Βα," Βα δαᾶϑ, νϑῦυῪ ΠΟΌΪΥ, “ {86 νἱγύποιιϑ τηδη Ὑ111 ποῦ βὐπαν {Π15 τύ οὗἉ 

Τηϑίουϊο ΤῸ {Π6 541κ0 οἵ βρϑαϊκίηρ' δῃᾷᾶ δοίϊηρ θοίΌγΘ τθη, Ὀαὺ ὑπαῦ ἢ6 ΤΊΔΥ͂ 

6 8016 ὕο βρθδῖκ ἴῇ ἃ πη ηΠΘΥ ΔΟΟΘΡίδυΙ6 ἴο {Π6 αἰν η 165, πα ἴο δοί 80 8ἃ8 

ἴο ΡΙΘ486 ὕμπϑηὶ ἴο {π6 οχίθηϊΐ οὗ Πῖ5 ρον. 

ΥΣ ῬΙαύο᾽Β ορἰπίοῃ οὗἨ δἀνοοδίθϑ, Ὑγ 10. γγὰθ ποπθ οὗ (16 ἰρἢθϑί, ΤηΔῪ Ὁϑ 

ἢν τ [οι ἴῃ Βοοκ ΧΙ. οὗ {86 1,78, δὖ (86 οπᾷ, 
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ΧΧῚν ΙΝΥΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

Βαυΐ ἴῃ (ἢ 6 ἜΚΕ Ρίδσθ, 1 {π6 αὐτί ἰδ ρἢ ΟΥ ριδδυρροβθά 

[Π6 (68! ηρ; οὗ Ἰα5ί166, 115 ΒΟ ΠοἾ]α 5 σγου]ά θ6 ἃ γϑῦν Αἰ Πδυθηΐ 

Βουΐ οἵὁἨἁ ρθίβοηβ ἔγοτη νηὶ θυθὴ (ουρίαβ 8]Ίονγβ ἰπαΐ {ΠΟΘ Ὺ 

616. ΕὟΥ 6 ψ»ῆὴο ἢδ5 ᾿δδυηθά Ἰπ5ῖ!66 15 1αϑί. ΤῊΪ5. Ἰοοκ5 

ἴο α5. {|κ6 βορῇῃ θυ οὐ {Π6 ρϑῖΐ οἵ βοοταίθϑ Πἰγηβο! , 5. 1 

ἴῃ6 Κηον]θάρσθ δηά ρτδοίοθ οἵ γἰγίαθ οουἹά ποῖ θχίβί ἀρδτί. 

Βαϊ ψῇηαΐθνθν οἵ υπίστατῃ {πο 15. ἴῃ [Π6 ρτοροβιίοῃ, ἰὑ γγὰϑ 

Ὠοΐ γτηθδηΐ [ὉΥ ΒΟΡΠΙΒίσΥ ; 1{ 15 ἃ ρᾶυί οὗ [6 βυβίθιη οὗ 50ο- 

ταίθϑ δη4 Ρ]αίο. [Ι͂ὴ {Π6 νἱϑν οὗ βοοζαίθϑ, δῃά ἴῃ ἰμαΐ οἵ Ρ]α- 

ἴο αἱ ἢγϑβί, 811 σισταθ σου]α Ὀ6 τϑϑοϊνθα ᾿ηἴο βοῖθησ : 81] γἱὶοθ 

Ἰηΐο Ἰρῃοίδηοθ. ἢ ΝΟΥ νγὰβ [Π6 γυθᾶβοῃ ψο] δ ΠΥ Ἰσπουδηῖ, 

Ραΐ ΤΏΘΙΘΙΥ ἀθοθὶνθά Ὀγ [ῃ6 σοησοὶί οὗ Κηον]θᾶσθ, δηα [856 

ΟΡΙηοη. δ πθη {Π|5 νγὰβ τϑιηονθά, δπά Κπον]θᾶσθ ἰοοΐς 

ΡΟΒΒΘϑϑΊοη οὐ 1Π6 τηϊηά, ἴΠ6γ6 γγὰβ ἢ0 οᾶυῦϑθ ΨΥ μ6 ψ86 

Κηθν 5ῃου]ά ποί δοῖ ἴῃ σοῃίουτν ψΠ ἢἷβ Κπον]θᾶσο. 

Ϊὴ {η6 βθβοοηά ρατΐ οὗ [8 ἀϊδίοριιβ, Ῥοϊιθ ἰαῖκθϑ ΠΪ8. Πη88- 

[675 ρίαοθ. Ηθ θδθρίηβ ὈΥῪ σοιωρ δἰπίησ [μδὶ ϑοοταίθα μδᾶ 

ὉΠ ΑΙΤΥ Ἰηνγοϊγθα (ἀοΥρὶαβ ἰῃ ᾿ποοηϑιβίθηου. (Ἃἀουρίαβ μδα 

5814 {Παἰ ἢΠ6 νγου]α ἰθϑο 5166 ἴο ἃ βοἤοδυ ἱσῃογδηΐ οἵ ἴΐ, 

ΟὨΪΥ͂ 1η δΔΟοσομη] δ ί!οη ἴο [ῃ6 ΡΙΘ] 616 65 οἵ τηδηϊιηα, ψνη0 

Θρδταθα 1ηϑἰγο]οὴ ἀΡΟῊ ἰΠαΐ ροΙηΐ 8ἃ5 οὗ ΠΙσῇ ᾿πηροϊδη68. 

Ἀ ἀἰδουββίοη ΠΟῪ 811565. ἴῃ γῇ Θοοιαίθθ Ἔχρίδιηβ ἴῃ ρδτΐ 

1ῖ5 γον οἵ τῃϑίουιο. [115 ποί δὴ δτΐ, θυΐ ἃ Κῆδοῖϊζ, ΟΥ̓ ρ80- 

108] οὐβϑυνϑίοη οἵ τὰ]θ5. δἰγηησ ἴο ριοάμποθ ρ]θαβαγθ. [Ὁ 

ΘΙοηρθ ἰο ἃ παίαϊ6 ὙγΠ]Οἢ 15 δάτοι, σουτάρθουβ, δηα 51.116 

Π6 εὐῖβ οἵ σοοίζουν, σοβιηθίιοβ, δ ηἀ ΒΟΡὨΙΒΙΓΥ., ὈΘΙΠρ᾽ ΓηΘΥ6 1Ὸ}- 

ἼΠ6 ΟΥ̓́ΡΙΘΟΙΙΟ6, πο συ]46α Ὀγ 1Π6 ἰαννϑ οἵ δβοϊ αἴθ ἰγαῖῃ, δηα 

ἘΠ ΟΟμΡ. Ατἰϑίοι, ἘΠΗϊς, Ἐπαἄθη. 1. 5, ἐπισσήμας (Σωκράσης) ᾧεε᾽ εἶναι 

σάσας τὰς ἀρετάς, ὥσϑ᾽ ἅμα συμβαίνειν εἰδέναι σε σὴν δικαιοσύνην καὶ εἶναι 

ἤκώιον. Ὧ366, 4150, Χοη. ΝομλοσδὉ. 3. 9. 5. ῬΙαΐο ἄρρθδΐβ δὖ ἢγϑύ ο ἤδνθ 

ηἰου αὶ ποα [Π6 5δη16 ορπΐομῃ, Ὀαύ αἰξουνγαῦ 8. πλδᾶθ νἱγῦαθ ἴο οοηϑιϑὺ ἴῃ ἐ18 : 

Ἰαύ {π6 {δου ]0165 οὐ [Ππ6 δοιὰ] τοϑρθοῦ γον ρου οιτα {Π6ῖ Ῥαγίβ, δια τὸ 81] 

οαϊθηΐ (ο {Π6 ΤΘΆΒ0ῃ. 

ἢ. Τρ ]Ίησ ΨἹ1ἢ τη τη. [1 15 γα πο 1016 ἰο Παίίθυν : {|κΘ΄᾿ 
2 
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δἰγαϊηρ αἱ σταςΠοαίϊοη. ΓΠΘ τ6 8] ἃιίβ το] αἰϊησ ἰο {π6 βου 

δἃηἀ ὈΟΟῪ 818 ἴννο, ψἹ ἢ ἃ ὑννοίο] α αἰν βίο ας ; οὐ ψὨϊο ἢ 18 

ὉΏ6. ---- [Π6 ρο] 108] ἃυΐ, οὐ ([ῃ8| νυ] ἢ σοηβθυνϑ [Π6 ραθ]}1ς 

Θ0Οά, --- ΠΘη ἰἰ 566 15 ἴο 8676 [Παἰ σοοά, 15 οα|16 6 {ῃΠ6 ἰδ 8- 

᾿ἑἰαΐῖυθ τὶ, νυ ἤθη ἴο γ δέον 1ΐ. 15 ο8]16α 7μδέϊοο. "ΓῸ {πΠ6586 ἵνα 

αγΐβ, ἔνγὸ Του Βΐηρ [Π8 ΒΟΔΥ ΘΟΥΓΘΒΡΟΙά : σγηηπᾶϑβιῖςβ, αἰμηΐησ 

ἴο ργδβϑογυθ ὈΟαΠΪν σοοά οΥ ἢθα ἢ, ἃ πα τηθαϊοῖηθ, ἰο ὀγίπρ τί 

δαοῖ. '[ο ἴῆθβθ ἴουν αὐίβ ἴΟυΥ δτῖβ οἵ Παϊίθυυ δῆβυνθι, δηάᾶ, 

δοίησ Δάγοιν ψιπουΐ βοί]6ἀ ΡΥ ΠΟΙρ᾽ 65, 5110 ἰηΐο {Π61} 

Ρίασθϑ. 6586 ἃγΘ βορῃϊβίγυ, δηβυνθιίησ ἴο ἰΘσ᾽βίδίίοη, τῃθί- 

ΟΥ̓Ο ἴο 1. 5{166, σοϑιηθίϊοθ ἴο συγ) ηδβίιο5, 8η4 ΘΟΟΪΚΘΙῪ ἴο 

τη αϊοῖηθ. ΑἸτηϊησ αἱ ρΙθαβατθ. ἃηα ηοΐ δ΄ {πΠ6 ὨΙσῃθϑί σοοά, 

{πΠ686 [8186 ἀ15 αἰίγαοί ἀηα ἀθοθῖνθ ἴπ6 Ἰσῃογδηΐ δηά {ποπρῇϊ- 

Ι655. Δηά, θδίηρ ᾿ποᾶρδῦ] οἵ δχϑοῖ ΠἸτη1|5 ἔγοηχ {πο ὶν νδηΐ 

οὗ ἃ βοϊθηίς Ὀ8515. (6 Υ σὰ ἰηΐο ομθ ἃποίμθυ, (-- 466.) 
Ῥο]ιι5 15 ἀἸβρ᾽ θϑαβϑθα αἱ {Π15 Ὀγταμπα οὐ Παίϊίζθυυ ραΐ ἀροη τῇῆθίο- 

ΤΊΟ, 8ηἋ 85Κ5 1 σοοά οΥ̓ΙΟΙΒ 816. 50 γϑριαθα ἴῃ (Π6 5ίἰαίθϑ 

ΒΘ 6 που ᾽ν. ϑοο7. “ΤΟΥ ἃ16 ποί τοσαγαθά αἱ 81]. Ροΐ, 

- ον ποῖ τοσαιάθα ἢ Ηνθ {Π6Υ ἢοΐ [Π6 στααίθϑδί ρονϑὺ ἴῃ 

(Πδἷν φουηίνθβ ἡ ΤῸ [μ158 βϑιοοταίθβϑ τθρ!ϊθϑ ὈῪ δάτηϊπην 

{πᾶὶ [Π6Ὺ ἄο ψιῇῃαΐ ββϑθίηβ σοοά ἴο ἴπϑιῃ, θυΐ ἀβηΐϊθβ {μδΐ {Π6 Ὺ 

ἀο ψῇῃδΐ ἰμ6Ὺ βῆ. ἴἰη θχρ]δϊῃίησ' [Π15,9 ῃ6 5ῆοννβ {παΐ ψψῃδὶ 

ἸΏ6Ὴ Ὁ] 15 ποΐ ψμδΐ {Π6 Ὺ ἀος θαΐ {πα [ον [ῃ6 5α]κθ οἵ ψῃϊοῃ 
{ποὺ ἀο [. [1 5 ἃ σοοά ἴῃ ρτοβρθοῖ ψῃϊο τηονϑ8 ἰο δοίϊοη. 

[η1685. ἴΠ6η. [ῃ6 στϑαΐ ρονϑὺ νν]οἢ ΘηδΌ]65. οὐδίουβ ἰοὸ 415- 

ΡοΟβ6, ἃ5 ΡοΪὰβ βᾶγϑβ, οἵ [Π6 ᾿ἰἴνθ5 8πα [ουίαηθβ οἵ οἴῃϑυβ, 15 κα 

σοοά, 1ἰ 15 ποΐ ψψῃδί {Ποὺ βῆ. Απά 1 ἴο ἢᾶνθ σγθαΐ βουϑυ 
15. ἃ. σΟΟά, ογδίουβ σδηποῖ Πᾶν ἴΐ, ββϑίηρ [Π6Ὺ 186 {παΐ ν Β] 6 ἢ 

1ΠΘ6Υ 68}} 5Β0 ἢ ἃ5 ἃη θυ]. "ΓΠΘΥ τηᾶν ἀο, [Π6η., γᾶ ΒΘ ΘΠῚΒ 

σοοά ο ἴπϑιῃ, νποὰΐ ΘΠ ὺ γθα Π }ν Πανηρσ στθαΐ Ρουθ, ΟΥ̓ 

ἀοίπσ ψῇηδί ἰπΘῪ ψῖβῆ. (-- 469.) Ῥοϊπβ βῆθοὺβ δί [ῃ688 

νίθννβ δχριθββθά ὈΥ ϑοοιαίθϑ. “"7αδὲ 85 πουρὴ γοὰ ψουϊά 

ποΐ ὁμοοβα {π6 ΠΠΡΘυῖν οὗ ἀοίησ δὶ βθθιηθα σοοά ἴο γοὺ ἴῃ 

188 5ίδίβ, ἀπά σγουἹὰ [86] πὸ θῆνυ ἰβ γοὺ βδννγ ομθ ΚἸΠἸηρ 
Ὁ 



ΧΧΥῚ ΙΝΤΟΌΠΟΤΙΟΝ. 

ΠΟ 6 ᾿ΠΚ6 4, οὐ βιρρίησ πίη οἵὨ ἢ]8. σοοάβ, οὐ δἰηάϊηρ 

ἢπη.᾽ 

οΠ6, 1 ἀοϊηρ [Π15. ὉΠ] δι] γ. ἃ5. τοδί τθί θα, δηα ἰοὸ ἀο 

ϑοοΥαίθϑ ΘΔΥΉΘΘΙΎ ἀ6018165, [Παΐ ἢ τασαγάβ βιοἢ ἃ 

ΤΟΊ ἃ5 {πΠ6 σγθαίθϑί οἵ δν}]85. Ῥοϊὰβ 15 ϑυσρηιβθα {πᾶὶ ἢ6 

Βῃου]α {Π]ηἰς 50. ἃΠα δίτηβ, [Πᾶΐ ἰο θ6 ννγοηρθα 15 ἃ σιθδίθι 

6.1] (ῃ8ἢ ἰο ΨΙΌηρ ; 8η4 ἰῃαΐ [ῃ68 ροββθββϑίοῃ οὐ βαρ θιὴθ 

ΡΟΥΘΥ ἴῃ [16 5[δίθ ---- νν ΒΟ 15 σγοη ὈΥ [16 ΟΥ̓́ΔΙΟΥ ---- 15 ἴο ὈΘ 

ἀ651γ864 ἃ5 βῃδΌ]]ηρ τὴ ἴοὸ ἀο ναί ἢ6 {π|η 15 Πί, ---- ἰο ψτοηρ, 

1{ 6 ρίφαβθϑ, 8η4 ἴο Κθθρ οἴῃϑιβ το ψτοηρίησ ἢ. [ρ- 

οἡ [Π15. οογαίθϑ τη ῖκθ5. ἢ15 ορροηθηΐ ονῇ [πδ΄ ἀποοηίγο 64 

Ρονγοῦ 10 [Π6 5ἰαίθ, 1 10 15 ἃ σοοά, πηδὺ ἷβο Ὀ6 8δη δου]. [ 

ςδηποί, ἱμϑ γθίουθ, θ6 ἃ ροοά ἴῃ 561}, δηὰ βοιηθίμίπρ δαγομπᾶ 

δὲ τηυϑὶ ἀθίθυγηηθ ΠΘη ᾿ἰ 15 σοοά δηά ψῃθη [Π8 οοπίτατυ. 

ΤῊΝ ΟΥ̓ ΘΤΙΟῊ 159 {Πᾶῖ 1{ 5181} 6 151} ΟΥ̓ ἈΠ] 5. ν ΘΧΘυ Βα. 

(-- 410,0.) ῬοΙΪυβ γββροῃαβ ἴῃ ἃ ΒΡ ΘΥΙΟΙ ἰοη6 ἴο [ῃ]15, ἃ5 σΟΙη 

δβαϊηϑί [ἢ6 σΟΙΩΠΊΟΉ 56η58 οὗ Ἰηθη, δηἀ ἃρρθ815 ὑπϑίουι δ! 

ἴο {π6 ρῥτοϑρουῖν οἵ Αὐόοποδαβ, Κιὴσ οἵ Μαοθάοῃ, ψῇῃὶοῃ. 

ψγ85 Ὀθσαη ὈΥ δίτοοίοιβ οὐ] πη65. Πἔ γοῦ ψΊ8ῃ, βᾶγ8 Θοοσδίθϑ, 

ἴο ΒΌρρογί γουγβο!  ΌΥ ΘΧΔΙρΡ] 65 8η6 ὈΥ ἰθϑι πον. γοὰ Μ1}} 

ἢδγθ ἢο νηί οἵ θη. Βαϊ 1 5}4}}] ἢοΐ σοῃβι θυ [Π6 τηδίίθι 

βοί 16 ἃ αι} 1 ἴΌγοΘ γοῦ, νυν Ποῖ 1 ΠοΙΪά [ἢ6 δισυμπηθηΐ, 

.« ἴο δοκηονίθασα {πᾶὶ [πΠ6 υαπ]υϑύ τᾶ 15 ὈΠΠΆΡΡΥ,, ΟἹ γοι 

σΟΙΏΡΘΙ τη6 ἴο [Π6 σοΟμ ΓΑΙῪ δα πλββίοη. (-- 472, 1).} 

ΤῊ6 ἀϊδουδδίοη ἀυχίησ [Π6 τοϑί οἵ [Πη18 ρατΐ οὗ [π6 ἀϊα- 

Ιοσιιθ θυ Υ8 665 ἴνγο ροΙΪηΐ5, ἃυδιησ οαΐ Οὗ {Π6 ργοροβι θη, {Παΐ 

11 15 θθι6Υ ἰο ψτοηρ [Πδη ἴο θ6 ψγοηρθά: --- 1. Γαι [Π6 υαη]αϑί 

ἸηΔη 5.) 1Π ΘΥ̓ΘΙῪ δνϑηΐ, γη]ΒΟΥ Ὁ 6: 8η4, ὦ. Γαΐ ᾿Γ Π6 685- 

σᾶρ65 ρυῃιβῃγηθηΐ [ο1 15 ΟὐἾ τη 65, ἢ 15 ΠΟΤῈ ΒΘ υ  Ὁ]6 {ΠΔη 

1 6 βυῆδιβ. πα ἤθησθ ΠΟ πηϑῃ οδῆ ριθίου ἀοίησ νην 

το Βοιηρ ψτοησθά, νγ]Οἢ ῬοΪὰΒ βαγϑ5 15 1ῃ6 οἤοϊοθ οὗ ἃ}] γηθη. 

1. Ῥοϊιι5 δοκηονίθασοθ (ῃΠαΐ 1 15 ῬᾶΒΘῚ (αἴσχιον, ΥΠΟΥΘ 

Ὁσ]Υ) ἴο ψτοησ, θυΐ ἀθηΐθβ {παΐὶ ἴΐ ἰδ τοῦθ δ]! (κάκιον). 

ΤῊ15 Ἰθα 5 ἴο Δ ΔηΔΙγ 515 οὐ 1Π6 1Ιάθὰβ οὐ [πΠ6 θθϑαια] ἀηα 

(Π6 θᾶ56 (τὸ καλόν, τὸ αἰσχρόν). 1Ἰῃ Ὑγ] ἢ) Θοογαίθϑ 5ῆονΒ {π8] 



. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. χχυῇ 

8 {Πἰπσ ἰ5 θθαυ Ὁ] οὐνῖησ' ἴο 115 ὉΠ ΟΥ̓ΡΙΘαβανθ, οὐ ΒΟΙΉ ; 

δηἀ Ραβ6. οὐνησ' ἰο 115 6υ}] ΟΥ̓ ρΡᾶΪη. Βαΐ ἴο ΨΤΟΩρ ---- ν ΒΙΟἢ 

Οᾶ5 Ὀθθη οννηθά ἴο 6 Ῥδβϑὺῦ [ῃδη ἴο Ὀ6 ΨΙΟΗΡΘα ---- 5. ποῖ 

γηΟΤ6 ΡαΙηΐα] ; {ΠοΘτϑίοτθ 1 τηυϑί 6 ποῖα ον]. Νϑιθοι Ρο- 

1τπι8. [ΠΏΘη. ΠΟΙ Δ ΠΥ ΟἾΠΘΙ Τηδη, ἃ5 ἀ65: ΓΟ 5 οἵ [Π6 ΠΙσισβί σοοά, 

οϑ ἢ ΡΓΘίου [Π6 ΤΠΟΥΘ 6.1] 8η4 Ρᾶβθ ἴο [Π6 ἰθβ8. (-- 476.) 

“2, ῬοΙυ5 δα 15, {[Παὶ ἰο Ὀ6 1ῃ6 οδ]δοϊ οἵ 7υ5[166 (διδόναι 

δίκην) 8πα ἴο Ὀ6 1051}}07 ρα ῃΙΒῃ6α ἴον ψτοηρ-ἀοϊηρ ἃ1τ6 [Π6 

ΒΆΤΏΘ : Ππαΐ ἃ 7χϑὲ ρα πίβηθυ ΒΌΡΡΟΘΘΘ Οη6 ΨΠῈῸ βυβειβ ψΠαΐ 

15 1υδῖ, δηα [Πὰΐ Θνθυυίῃηρ Ἰυϑῖ 15 καλὸν ἃ5 [ᾺΓ 85 11 15 108. 

τὴ, (θη, ψνηδΐ 15 βυ γα 15 1υϑί, 1 15 καλόν, ἃ πα 1 50, ΘΙ ΓΠΘΥ 

56 [Ὁ] οΥ ῥἰθαϑαηί. Βαΐί βυῆδτίησ [Ὁ ἀοίηρ ννΙῸηρ 5 ῃοῖ 

᾿Ῥ]δαβδηΐ ; {πϑυθίουθ, 1 15. υβϑία! οὐ σοοά. "15. σοοάηθβϑ 

σοηϑἰϑίβ [ἢ σου ησ ΡΥ ΠΥ οἵ βου], νὨ]οἢ, οἵ 411] Κιπά5. οὗ 

Ὀαάπ655, 15 ἴπ6 σγθαίθδί. {ᾳϑίϊσθ, {Π6 Ἰηθα!οῖηθ οἵ {Π6 βοαὶ, 

οἤἴδοίβ [Π15 τϑυηονὰ] : ἤθη66, ἰο Θβοᾶρθ ἴγοιη ριηβῃμπηθηΐ 15 

ΥΩΟΙΘ Τ]ΒΘΥΔΌ]6 [ΠΔη ἰο θ6 ρυῃ]ϑηῃθα, [ΤῈ 15 θθίίου ἴο ρῸ ὑῃ- 

Πρδ]ϑά οἵ ἃ ἀϊβθαβθ, (δὴ ποΐ ουγθά οἵ {15 ᾿ηννασὰ βϑνϑύοῦ 

τηδίδάυ. ἀπά μοί ἴο βθοὶς {Π|5 συσα ἔτογη 1050{166 15 Κ6 δϑγο 

ἴηρ' [Π6 ρᾷϊη ὨΘΟΘΘΒΑΡῪ [Ὁ αἰίδιηϊηρ ἰο μθα ἢ. (-- 480.) 

Π{ [π|656 {πἰηρ5 ἃγΘ 50, οὗ ψνῇῆδί ι.88 15 τῃϑίοτίς αὶ ΕῸγυ 1 [ἢ 

ρίας ἃ τηδη ἴῃ ἃ 5: δ] ο ἢ. νγΠΘγΘ ἢ σᾶ ΨΙΟΠρ᾽ ΓΠΟΙ6 ΘΑΒΙΪΥ͂ 

(πη Ὀ6 νντοηρθά, 11 ἀο65 ΠΙΠ 50 το {Π6 ΤηΟ16 Πϑγίη ; δπηά 

1 Π6 θ6 ϑῃδθὶϑα ΒΥ 11 ἴο βδβοᾶρθ {πΠ6 ρυῃιβῃτηθηίΐ οἵ ἢΪ5 τη ]15- 

αἀ6θά5, ἀρδίη 1 ἀοϑθϑ Ὠϊγη 50 ἡσθῇ [Π6 τηοτα Πα. [{ἰ Π6Ὶρ 

Ὠΐτη ἴο ρα η]Βἢ Δη θηθιην, ᾿ἴ θα πο ἰ5 {πὲ ΘΏΘΗΊΥ, ---- ἃη ΟΡ]δοί 

αἱ ψ ]οἢ ἢ6 15 81 [τη] δἰηΐϊησ, Ηδ οδηηοί ουϑη ἀθίδμα 

ΠΙΠ]561 ἀραϊηβί ἃἢ ΘΏΘΙΩΥ ΨΥ ]Ποὰΐ ἀοίησ [ῃ6 ΘΗΘΙΩΥ μανν 

σοοα." (--481, Ὁ.) 

ΤΠ δηα τϑϑοῃθά ἴῃ (15 βθοοηάᾶ αἰγιβϑίοη οὗ [ῃΠ6 (οΥριαβ 

'β ἴο βϑὲ ἔουττἢ ἴῃ ἃ οἰθᾶυ ΠΙσῃΐ 1Πδὲ ἃ ργθίθηαθα αὐΐ, ΠΚ6. 1Π6 

, Τῃοίουϊς οὐὗἩ (ἀογρίαβ ἃπ4 Ῥοίυδ, ψ Πὶο Πᾶ5. μος δια βοδιίοι 
πων ,οὁὌΘὌἨ ΞΟ" ΝΝ 

ἘΞ Κ66 Βυζπηδηπ  νΐον, ἴῃ {π6 ποίθ οὐ 480 Ἐὰ 



ΧΧΥΙΙ; ἹΝΤ ΒΟΌΟΤΊΙΟΝ. 

οὗ οἴ[ιθ 18; 85 ν76}} ἃ5. Θῃθ᾽ 5 οὐ, ἴῃ νίθυν, 8115, ὈῪ ταΠηΙΩΝ, 

ἀραϊηβί [Π6 ἰανν. οὗ αἰσιιν. 1ο διαίῃ. το δηγίπησ σοοά ΟΥ̓́σ58- 

[α], ἀφἔθαίβ 1[5 οὐγῃ ΟὈ]ΘΟἴ8, 84 [8}]5 Ἰπῖο ἱἹποοηβίβίθηου Ὁ 

1561, ΤΕ ΜΠ] ποῖ μθ6 ἀουθιοά Ὀγ [Π6 τϑδάθυ, {παΐ [Π6 τηοτδ] Ἢ 

ἰοη6 οὗὨ {15 ἀἰδουββίοῃ 15 ον οὐ 1π6 Πίρμοϑί ργαΐβθ, πὰ 

1Π6 σοποϊ βοὴ ποδί στα γιησ, σοηβι ἀθυϊηρ 11 15 Τουτηθα ὈΥ͂. 

ἃ δοαίῃθη. Βυΐ {Π6 76 δ΄ βϑνϑῦδὶ ρίδοθβ ἴῃ {π6 βίγθιη οὗ 

{Π6 δυριατηθηΐ ΘΙ 6 γ)ἷ6 ΠΊΔΥῪ ἴδθου {πᾶΐ νγ 566 [8] οὐγ8. ΟΥ̓ 

του σἢ ἀροη [ῃ8 στοιπά. ἴη 1ῃ6 ἢγβί ρ͵δοθ, νγα ηΔΥ 4168- 

τἴοη 1Π6 δοουσαου οὗὁἨ 1ῃ6 σομῃραγίβοη οὗ {Π6 Ἰορσιϑί ιν τὶ 

8η6 Ἰυδϑίϊοα ψ ἢ [ἢ 6 56]{-ϑἰγ]6α ἃτίβ οἵ βορῃιβί νυ δηα Ὑῃθίουϊο. 

ὙΥμαΐ 15 {πΠ6 τα οἵἁἨ [Π6 ἀϊδιϊ ποίη. 8ηα ναὶ βρῇθιθ τησϑί 

Ὑ6 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰῃαΐ Ρ]αΐο 8.55] 5 ἴο Τῃθίουιο [ἴῃ τϑρίυ,ς 1 τηυϑῖ 

Ὅ6 ονηβά, 1 [Πϊηκς πὶ ΡῬΙαίο Παοίμααίο5 ἃ {116,5 οσησ ἴο 
ἢ5 ἀπαίοσυ θαθίνθθῃ τπθίουϊο Δηα τηθα]οῖηθ, οἢ [Π6 οη6 Πᾶηᾶ, 

δηἀ θαίννθθῃ τΠϑίουϊο δηἀ Ἰυβίϊοθ, οὴ 1ῃ6 οἴμθσ. [1 γθ ρυεϑ8 

[Π6 τϑϑουῃδησα ἴο τηθαϊοῖϊηθ, τῃϑίουσὶς πυϑὶ θ6 σοηῆβηρά ἰο 

{π6 τϑραγϑίίοη οἵ ἰπ)]υβίοθ, δηα στϑϑίογαίοη οὗὁἨ {ῃ6 ρα} 

Ποα ἢ. ΤΡ να [Ό]]οὺν [μ6 ρδγΆ 116] τα 7υβῆο6, τμθίοτις πασϑὲ 

δι ταοθ ]Ὠΐη 115 ΠΠτ115 ΘΥΘΙῪ οᾶ86 θυ {π6 αποϑϑίοη οἱ 

ΘΟΠ ΤΠ Υ ἰο [μῃ6 ταΐϊθ οἵ τρῆϊ 15 Ἰηνοϊνϑα :; 1Π6 σὰ] οὗ 6 

τὶσῆι Βοίηρ ἰα]ῖ4 ἄοννῃ αἱ ἴπ6 ουϊδοί ὈΥ {π6 ᾿θσιβαίνθ τί, 

δηα [Ππδἰ οὗἩ ββϑοϑιηϊησ τἱρθΐ οὐ σταιβοδίίοη, ἴῃ 1Π6 ρίδοθ οἵ. 

Ἰυβίσθ, ΒΥ βορῃϊβίσυ. [ἢ 1Π15 ρατί οὗἉ [Π6 αἸαίοσαθ, [Π6 πᾶγ- 

ΤΟΥΘΙ ποίϊοη οὗ τῇδίοσϊς, ἀθίθυηληθα θΥ σογηρατῖηρ ᾿ἃ ὙΠ ἢ 

γηΘάἀ]Ἰοἴη 6. 56 θγη5 ἴο ρυθυδ}} ἴῃ Ρ]αίο᾽β γηϊηά : {π6 γί 85 ἴο 

ἄο ψΠπ [π6 οουτί5. Απά ἴῃ {πἰ8 Ρ]αίο ννὰβ (ὉΠ υδι1Π 84 Ὀγ 

{π6 ριδοίίςθ οὗἨ νυ ϊθυβ οἡ [15 τί, ψῆο 81}}, ἃ58. Αυϊβίοι!θ 

αἴπτιηβ (Ἐμοί. 1. 1. 10), 5814 ποιμίηρ δρουΐ [Π6 ρορυ αι 88- 

ΒΘΙΩΙΥ, δηα σοηῆηθά {Ππ6}} τυ]65 οἵ αὺὶ ἰο 1μ86 Ἰυά!]οία! 

ἘΞ ΟομρΡ. Ατ᾽ βίο (2. 8577, Ὀἱπᾶοχί.), τοσὲ μέν γέ, φησι, ταυςόν ἶστιν, 

ὦ μακάριε, ῥήτωρ καὶ σοφιστής, τοτὲ δ᾽ αὖ τὴν σοφιστικὴν κρεῖττον εἶναι σᾷν 

δητορικῆς καὶ διαφέρειν. 8388 517, Α, ποίθ. 



ΙΝΤΟΘΌΟσΤΙΟΝ. «ΧῚΧ 

(περὶ τοῦ δικάζεσθαι πάντες πειρῶνται τεχνολογεῖν). Βθαΐ ἴῃ {Π6 

Ἰαϊίου ἀϊνιβίοη οὗ {Π15 νγουΐς, Ρ]αΐο ἰτθαΐῖβ. {Π6 τῃθίουιοῖδη δηά 

{Π6 ΡΟ ΠΟ] πλλῃ ἃ5 ἴΠ6 βᾶτηθ, νὨΟἢ δοσογάβ ἢ [Π6 8Π8]- 

ὉΡῪ θίγῃ τῇϑίουϊς δηα υβίῖθθ. "ΓΒ 15 1Π8 ἸὙΌΘΥ νἱθνν 

οὗ [ῃ6 βυβ]θοί, [ῸΣ οἰμθυννῖβθ [ῃ6 Δββθυηθν οἵ ἴΠ6 ρβορὶθ 

ὙΠΘΙΘ 1Π6 76 ἰΙᾶγ ὀρθὴ ἃ ψ146 δ] [ῸΓ [8158 τί, γτηυβί θ6 ὑη: 

οσουριοα. δ τηυβί τϑοο]]θοίῖ ἰμᾶΐὶ ΡΙαῖο Πιγηβϑὶ ἢ βρθακβ 

οὗ τῃ6 θουπάετϊοβ οὔ τῃϑίουϊς 85 υποουϊδίῃ : δη4, αἶβο, {παὶ 

ἢΘ 15 ῃοΐ ορροβιίησ' {Π6 Ὀδγ6 ““ ἃγΐ οἵ ᾿ηνθηϊπησ δηα ΔΥΥδηρΊηνρ 

ὐσυτηθηίβ,᾽ Ὀυΐ ἃ ΒΟΡὨΙ5[1σα] τί ορροβϑα ἴο {γα τῃ.ἢ 

Ϊπ {πΠ6 βθοοῃά ρἷδσθ, γγα τηᾶυ ἀουδί νυ μϑίμϑυ [ῃ 6 ΔΑ ΥΒ18 

οἵ [π6 Ὀδαυία] ᾿πίο 1η6 ρ]θαβδηΐ δηὰ [ῃ6 σοοά, {πδῖ 15, 1Π6 

56 Ὁ], δΔη4 οἵ [ῃ68 ορροβιίθ ἴο {πΠ6 Ὀθδυθα] ἱπίο {Π6 ραϊηξαὶ 

8ηἀ {ῃ6 Πατγγηΐα!. 15 ΘοΥτΘ ον τηδάθ ουΐ, ἀπά, σοΟηΒθα θην, 

γΥΠΘ 6 [Π6 ρυϊποῖρ 65 οὗ {Π6 Ἰαϊίθυ ρατί οὗ [Π6 ἀϊβοουγβα θ6- 

ἘΠ ποτα ᾿πϑέϊοθ 5.1}, ϑοογαίθϑθ, 'π Ῥηφαᾶτγ, 261, Α, τοραγᾷβ 1ἃ “' 88 

116 ατὸ οὔ Ὀθῃαϊηρ' τηθ πη 8 τη] η485 ὈΥ ΟΣ 5. τὶ ποὺ τοϑρϑοί ἕο {Π6 οσοδϑῖο, 

ποῦ ΟἿΪΥ ἴῃ οουγίβ πα ΟἴΠΘΓ ΡαὈ]ΪΟ 556 Π}Ὁ]165, θα 4150 ἴῃ ᾿γὶνδίθ τη θϑίϊηρ8: 

Βεΐπρ [Π8 βᾶη8 ἴῃ παίασθ, ἡ μθί 6 5Π18}} ΟΥΎ στϑδύ δῆ δῖ γβ 88 ἴπ σαβϑίϊοη.ἢἢ 

Τὸ σΒοἢ, ἴῃ τορῖγ, Ῥμεάγαβ βάν 8, [μαῦ [16 Τα]65 οὗ ἂγί δῖθ υϑϑᾶ ἴῃ βρθᾶκ- 

ἴηρ; ἃηἃ τυ ηρ ΠΘη 55 δὖ ᾿ᾶνν ἃ16 Ὀγουρμΐ, δηᾶ ἴῃ βροακίηρ θη δᾶ- 

ἄγοβϑοβ 8.6 τηϑᾶθ 0 [ῃ6 Αββθιθ]ν ; Ὀὰΐ {μᾶῦ ἢΘ6 85 πού Βοαγὰ οὗ ἃ ψ]ᾶθῦ 

ΔΡΡΙΙοδίΐϊοη οὗἨ τηθίοσιοδὶ ρσγθοθρίβ. 

ἵ Ὑμδίον Β ἀοβηϊοη. Ατι βίοι θ᾽ β 18, δύναμις περὶ ἕκασαον σοῦ ϑεωρῆσωι 

σὸ ἐνδεχόμενον πιϑανόν. [ύ 18 ΜΟΥ οὗ τϑηλατκ που Αὐϊβίοι!θ 411π465 ἴο {815 

ἀϊδίορστιθ τὶ ποὰῦ παπλϊπρ 10, Ἠδ ὈΘρῚη5 τ ἢ βαγίηρ, (μδὺ Τμοίοσίο 15 ὠντίς 

σαροῷος τῇ διαλεκτικῇ. [Ιῃ Βρθακίηρ οὗἉ 115 δῦτι86, μ6 βαύ8, “ ΠῚ {π168 ἴο ρμαξ 

οα {Π6 ραῦὺ (ὑποδύεται) οὗὨ [Π6 ΡΟ] ἴο8] τί ἢ; δηᾶ, βοὺῖ δϑξθγγαγᾶβ, ἔστι 

γὰρ μόριόν τι τῆς διαλεκτικῆς. Οὐοπιρ. 464, Β, 6. ---- ΤΪ5 οοπαποΐ οὗ τοίο- 

ΤΊ ΟΙΔ 15 15 Δϑου θθἃ [0 ἸΡΏΟΥΔΏΟΘ, ΟΥ̓ ΥΔΕΪΟΥ, ΟΥ̓ ΟἾΠΘΥ ὨυΠη8η ΓΘΘΒΟῺΒ (1. 2. 7); 

δα ἀοι Ὀέ1658 ἢ6 Ἰοϊποα τ Ρ]αΐο ἴῃ οοπαθιηηϊηρ [6 ΒΟΡΠ5{1081 γῃθίοσίο 

οὗ {π6 φῬγβοθάϊηρ ἂρ. (Οοιμῃρ. 1. 1. 8.) Βαυΐ ψ θη Πδ 88ν8 {πα {Π6 ἱπᾶρθ 

ς Βἰτη86}} ουρῃξ ἴο ΚποΥν ὙΠ ΠΥ ἃ {Π]ηρ᾽ 15 7μ8έ Οὐ ποΐ, δηα πού Ἰϑδση 10 ἔΓΌΤῚ 

{86 Ῥαγίϊθβ, ὑγμοϑθ ΟὐΪν ἀπίν 18 ἴο ἀΐβοιιβθ {Π6 γαοέ, ἢ6 πγυδὺ Ὀ6 τοραγαθα ποῦ 

ΟἾΪΥ 88 ορροβίηρ Ρ]αὔο᾿β νἱϑυνβ (454, Β), θαΐ 85 οοπἀθπιηΐηρ {π6 ΑὐἰΠοπίϑη 

δηα ΘΥΘΡῪ οὐμοῦ βυβίθιη ὙΠ0ΓΘ {Π86 ᾿παρθ8 Ὑγ6Γ6 ἸΡΠΟΓδΠΐ. 
3ξ 



ΌΜΩΣ ΓΝΤΕΟΡΌΟΤΊΟΝ. 

ἔνθθῃ ϑϑοοσδίθβ δηα Ῥοΐαβ. 6 8ἃ5 νγ [66] {θη ἰο 6. 818 

ποῖ Ὁ} ἀροὴ {πΠ6 βαηά. [{ 1 δῖῃ πο ἀθοθῖνβα, Ρ]αῖο ἀοθϑ 

ποΐ ΘΙ ᾿ἰηἰ6η4 ἴο Θηΐθι ἰηΐο ἃ οἱἷοβθ αἸδίβοίιοαὶ δχροϑιίοη 

οὗ ψμδΐ 15 τηθδηΐ ὈΥ τὸ καλόν, {πΠ6 θαυ]. Βαυΐ, 511}, Ὠ15 

ἀφο ἤη]Π!]οη 15 Θχᾶοί Θποιυρἢ [Ὁ [ῃ6 ἀύραϊηθηΐ ἃ πα {Π6 ρα ΡΟΒ68 

οὗ τ1ῃ6 ἀϊαίοσῃθ. 'ΓΠδ6 διίίθιηρίβ οἵ οἴμϑυβ ἴο δῆαίγζθ [15 

ἰάθα ρύονθ {πῃἰϊ58. ὙΥΒθίμθυ [μ6 ἰθυηῃ δοαιἐ μ] 15. ΟΥ 15 ποῖ 

ΔΡΡΙΪΘ οη ἀδοουηΐ οὗἩ ρ]βαβατα ἀθυνβα ἔγοιη σοπίθιηρίϑίϊησ 

1Π6 οδ]θοῖ 50 οδ]]16 4. οὐ οἡ δοοουηΐ οὗ {π6 ρογοθρίϊοη οὗ ἃ 

οουΐαϊη ἤίηθ55. ΠΡ] γιηρ ἃ το] δίίοη οἵ [ῃ6 ρϑιίβ ἰο {Π6 ψῃο]6, 

8δηα οἵ [ῃΠ6 ψΠοΪ6 ἰο βοη]θ σοοα οἵ ρ]θαβδηΐ θη ; --- γῇ δῖ- 

ΕΥ̓́ΘΙ γγὙ}ὰὺ ΠΊΔΥ ἀθοΙ46 ἴο 6 1Π6 ρῥΙΏΔΥΥ δηα Θββθηΐα] ομαγδο- 

ἰ6γιϑο οἵ Ὀθαυ! ἃ] οΡ]Θοίβ, 1 15 βυβιοιθηΐ, 1 τΠ1η1κ4 [ῸΓ [Π6 

ΔΥσυϊηθηΐ ἴο 580. [πὶ Ρ]Βᾶβυγ8 οὐ ἈΠ] Υ, οὐ θοΙ, ἱπγαυία ον 

δίίθηα οἡ ΟὈ]θοίβ 50 οδ]]θά, δηα 1Ππ6 δῖ ΟΣ ννὰβ ποΐ γϑαυϊγθα 

ἴο βῖορ δηὰ βυθδ]θοί {Π15 1Ιάθα ἴο ἃ οἱοββὶ' θβχϑιηϊηδίίοη. [Ι{ 15 

8150 ἴο Ὀ6 τϑιηδυκαά, {Παΐ [ηΠ6 σοοά δηά [Π6 ὑβϑίᾳ] ἃγθ ἰγθαϊθα 

ΠοΙ6 ἃ5 Ἰἀθηῇοα]. Τροη {Π15 ροϊηΐ νγθ πθϑα οἠἱυ 88γ, {πδΐ 
11 15 ἀϑϑυχηθα {Πδΐ νυν δίθυθι. 15 σοοα ἰθηάβ ἴο ργοχηοίβθ 1ῃ6 

ΡΟΣ οιοη οὐ ψν611-θθίησ οὗἨ [Π6 ῥθύβοῃ ; ἴῃ οἴῃ ὑγουαϑ8, 18 

561] ἴῃ γϑδοῃίηρσ ἃ σοοα 6Πα. 

ἈΑραϊη, 10 πηδᾶν 6 ἱπουρἢΐ {πᾶΐ [Π6 ἰαϑὶ δυρυτηθηΐ, ΘΟ ΘΤῃ 

ἴησ [ῃ6 σοοά οἵ [}Π ὺ0}ΣΌ ] οὗ ρα ΠΙΒῃγηθηΐ, ΓΘ Δ ΘΥ5 1 ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ 

{Πα ρυπ]βῃτηθηΐ Βῃου]α γϑίοσιη [Π6 οἴη θυ, ννἤθτθαβ Ρ]αΐο. 

1ὴ [815 νγουϊς δη ἃ δἰβθυνῃθ 8, Βρθακβ οἵ ἸΠΘΟΥΤΙ σΊ ]6 ΟΥἸΤΩΙΠ 815. 

“ Οορ. Βοραῦ. 2. 879, Β. “15 ποί ἀοᾶ ἰγυν ροοᾶ, ἀπ οαρὶύ ἢΘ 

πού ἴο Ὀ6 Βροίζθῃ οὗ 88 δο} Ὁ (ὐογίδίηϊγ. Βαΐύ ποίμϊηρ' σοοά 18 μδυγηα]. 

15 1 1 Ὠἰηκ πού. Οδη ψνμδὺ 18 ποὺ Πυθα], [Πθη, ἀο μᾶῦ Ὁ ΒΥ 0 

ΤΏ68η8. Πορβ ὑμαὺ ὙὙΒΙοἢ ἄοθβ 0 ΠδΥΠ ἄο ΔΩΥ͂ 6Υ]] (κακόν «:)} Νο, 

ὯΟ Τγ0168 (Πϊ5 [Π8η {π6 οἴμου. Βαευύ τ βδΐονοι 068. ΠῸ 6Υ]] οδὴ Ὀ6 {Π6 ὁδι186 

οὗ πὸ ον]. [15 'ἴ βοῦ ααβϑαγβάϊνυ. Βυΐ ψῇμδῦ ἢ 18. {π6 ροοά πβϑίμ] (ὠφε- 

λιμον)ὴ Ὑ68. [8 ἴΐ, {ποη, {π6 οἂμι86 οὐὨ νγ76}1-Ὀοηρ; (εὐπραγίας) ὃ Ὑ68.ἢ 

Ἑϊο. 

Ἷ Ου {16 ἀοβίρῃ δηᾶ οἰοδου οὔ ρα ϑῃπιθηΐβ ἴῃ βοοϊθίγ, ἃ παμθος οὗ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. τῆς 

ΤΕ τὸ βαθδν δίκαια ΞΞΞ ἴο 5 ῇδυ καλά --Ξ ἴο βυβθι ὠφέλιμα οΥ 

ἀγαθά, σαῃ ἴπ6 ὌΥΪη8] Π6Ι]Ρ Βαϑίηρσ ρτοῇίθα ὃ δη4 ἀο685 ποί 

ῬΑββϑδρθ8 ΠΌΤ {Π6 Τιᾶνγβ σἷνο α5 Ῥ]αὔοβ υἱθνγβ. ΟἿΘ ἴδ ΤὈυπᾶ ἴῃ ΒοΟΚ ΧΙ. 

9354, Α. “Νοί Ββυβογιηρ [ὉΓ [Π6 β4Κ οὐ ἢἷβ Οὐ ΠΊ6, ---- ὉΓ τ Παὺ Π6 ἢδ5 

ἄομθ οδῃ ΠΘΥΘῚ 6 ἀπᾶοῃθρ, ---- θὰΐ ἴῃ οΥοΥ {Πδΐ ΤῸ {Π6 ξαΐαγα μ6 δηᾶ {ΠΥ 

ὙΠῸ 566 ἴηι βυϑογίηρ 7υϑ(1.66. (δικαιούμενον) ΤηΔΥ ΘἰΓΠῸΓ Δ] ορθίμοῦ Παΐθ 

ὙΤΟΠρ; -ἀοΐηρ,, ΟἿ, δύ Ἰθαβί, δύ ἃ φοῃβι θυ ]6 ραγῦ οὗ 80 σγθαῦ δῃ δυ]]} ΠΙΔΥ͂ 

(6456. ΑΠποίΠοΥ Οσου5 πη ΒοΟΙ ΙΧ, 854, Ὁ. “ΕΓ, Ρϑυμδρ5, 1 6 βυ- 

76 [8158 ρθη !ῦν, μ6 πᾶν ὈΘοΟΠΊ6 Ὀοίίον, ὈΥ Ὀοΐηρ᾽ ΓΟ Πα ΘΓ τογ6 ΒΟὈ Υ-ταϊπ θᾶ 

(σωφρονισϑείς). ἘῸΓ ΠΟ ΡΘΠΔΙΌΥ ὙΒΙΟΙ 15. ἱπηϊοίθα Ὁ Ἰἂνν 15 ἱπῆϊοίρα ἔὸσ 

Θν}} (γίγνεται ἐσὶ κακῷ), Ὀπύ ἢδ5, ἔῸΓ {Π6 τηοϑῦ ραγύ, ὁπ6 οὗ ὕπνο οἴεβοίβ : 1{ 

ἸΠΠΡΙΌν 68 ἨΪπῚ ὙΠῸ 158 ριιηἰΒη 64, οΥ, δῇ Ἰθαβύ, οἤθοῖκβ ὑπ6 στον οὗὨ [5 ἀ6- 

Ρταυὶν. δ (Πθη ρΌΘΒ ΟΠ ἰο ϑρθαὶς οὗ ᾿πουγϑῦ]α οἤδηαογβ ἀοΐηρ' σοοά 88 

ΘΧϑΙρΡ]65. Οη ρᾶρθ 862, Ε), αἴζου. γϑιηδυκίηρ' οἢ [Π6 ΘΧΟΘΙ]Θηο6 οὗ Ι6ρ8] 6χ- 

Ρβαϊθηΐβ ὈΥ ὩΪΟΙ ὑγα ΒΡ 5505 5841] Ὀ6 πιδᾶθ “ ἴο Βαίθ ψσοηρ, δηᾶ ἰο Ιοῦϑ 

ΟΥ πού Παίθ {86 παίατο οὗ τἱρηΐ,᾽ Π6 Θοῃ ]ητ165 {Π8 : ---- ““ ὙΠΘη ἃ ἸαυρῖνοΣ 

ἢηα5 τηθη ᾿ἱποῦγ 016, 6 Μ011 ργον!θ ΒΟ} 6.1 ὺγ 8δηα ΡΘηΔΙγ" ἴῸΓ {Π 6, Ὀοΐηρ' 

Δδβιιγοα (Πδύ, ῸΓ 50 ἢ ῬΘΙΒΟΠ5 {ΠΘΙΏΊΒ6Ιν 685, 10 15 πού {Π6 Ὀοΐίοσ ρᾶγύ ἴο 11ν6, 

δα (Πα, ὈΥ τι αγανῖηρ το 1116, {ΠῸῪ τν1.1] ΟΠ ἃ ὑνοίοϊα Ὀθηθῆύ οἢ 

ΟΥ̓ΠΘΥΒ.: {ΠΟΥ Ὑ011 βοῦν 8ἃ8 δὴ ΘΧΘΠΊΡΙ6 ἴο ΟἴΠΘΙΒ ἰο ἀδίθι. ἔτ 6Υ]}, δπᾷ 

Ὑ11 τα {Π6 βίαία οὗ θᾶ ἱῃμδθιίαηΐθ. Τὰ [{Πδύ 15, Ομ {Π686 ΡΓΪΠΟΙΡ]687, 

ἴη {μ6 ο886 οὗ 810} ῬΘΥΒΟΠ5 τησϑύ [Π6 Ἰαυνρῖνοσ οϑίϑ Ὁ] 15} ἀθαίῃ 848 {Π6 Ρθπ- 

ΔΙΌ [ῸΓ ογἱπηθβθ, ἃ Πα ἴῃ ΠΟ οἴου γᾶν. 

Ιη ΒοοΙ Υ͂. 728, (4, μ6 βρϑᾶκβ οὗ Ὀθοοϊηΐηρ {|Κὸ {π6 τπι|ιοκοᾶ, δηᾶ Ὀοϊηρ' 

βοραγαίθα ἔἤἔοπι {πΠ6 ροοᾶ, 8δ58 {π6 ργθαίθδέύ. ρθῃδ 95 [ὉΓ Ὑτοηρ-οϊηρ,. 

“ΤΠΟΘΡὮ {15 15 ποῦ ρθηδ]ν (δίκη), ---- ϑίποθ ᾿ϑύϊοθ δα ῬΘηΔΙΟΥ δΥΘ ΔΙ ΤΥ Β 

Ὀοδαί[α], --- θαὺ νϑηρθᾶποθ, νυ Β]Οἢ 15 βαουϊηρ δἰζθπάδπέ οἡ ἰηϊααϊγ. Απά 

85 Ὑ761} Π6 ὙΠΟ ἢδ5 βυϊογοᾶ {Π15 νθηρθϑηοθ 15 ΤΊ ]ΒΟΥΔΌ]6, ἃ5 μΠ6 ψΟ δυνοἱ 9 

Βα γῖηρ 10; {Π6 ὁη6, ὈΘοδι56 {Π616 15 ΠῸ οὔ͵ [ῸΓ Πΐτη ; [Π6 οἴου, Ὀθοδιβθ 

[6 15 Ἰοβύ, {παὺ ΓΛΔΠΥ ΤΥ Ὀ6 βανοᾶ. ΤΙῃ {Π656 ρᾶβϑᾶρθδ, {Π6 δπά οὗἉ ρυῃ- 

ἸΒῃγηθηῦ 15 (0 οὐγ δηά ἀδίδυ, οἵ᾽, δί ἰϑαβϑύ, βϑο ἢ 158. 105 τθ8]0. Απᾷ σι 

{Π|686 πηδᾶν Ὀ6 ΘΟΠΊΡΔΙΘα 5000} ΡΪδο68 ἃ5 θραῦ. 1. 335, οι [ὖ 15 5814, {πᾶ 

ἃ 7.8 τηδῃ οϑηποῦ ΠΔΓΠῚ ΘυΘ 8) ΘΠ ν ἃπα ἃ Ὀδα τηᾶηῃ. [0 15 {τὰ {πδ0 [6 

ποίϊοη οὗ λαγηι 18 σοηῆποα {ῃθγ6 ἴο πηδκίηρ᾽ βοὴ ἃ πη ψγοσβθ, Ὀπύ {88 

ΤΟΑΒΟΉΪ Πρ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο ἱποϊαᾶθ ραΐη 1 πηρτοάἀμποίϊνα οὗ ροοᾶ. Οὐυβίη, ἴῃ ΗΪ8 

Ῥγοίδοθ ἴο αογρίαβ, ΘΟ θη 8 νυν ὈΥΠΠΔΗΟν, δηα ἴῃ ΒοπΊ6 ἄδρτορ 80}, 

1μδύ 1Π6 τἱρῃῦ ἴο ῬυΠΙ8 ἴῃ Βοοϊθίυ 18 ἀουϊνθα, πο ἔγοιῃ {86 ροοά βἤβοίβ οἵ 



ΧΧΧΙΪ ΠΙΝΤΕΟΏΠΟΤΊΙΟΝ. 

{Π6 δγρυχηθηΐ ἸοοΪκ {|κ ἃ ἀθδα δἰσθῦταϊο [ουτηυϊα, γΟΤῈ [8 πὸ 

Ππ|Κκ6 Ἰινίηρ πλογα] σα “15 ἀΠ ΠΟ ΌΪΕν πηαβί αἰίθμα {Π6 ἃΓ- 

συϊηθηΐ αἱ [ῃ6 ἢγϑί νον οὗ 1. Νοὺῦ σδπ 11 θ6 τϑίηονυϑαϊ ὰη- 

1655 γγχῈ 8|1οὁνν δίκαια ἃη4 καλὰ ἴο 6 ψ»ῇῆδΐ ἴΠ6Ὺ 76, ποΐ ΟΠ]Υ͂ 

ἴῃ {πϑιηβϑῖνθβ, θαΐ 8150 1 {ῃ6 Δρρυθῃθηβίοη οὗ {Π86 βυξδγθυ,. 

ψγ 116 ὠφέλιμα 15 ΒΙΩΡΙΥ οδ]θοῖνθ. 6 ἀγσαμηθηΐ πον δ6- 

ΘΟΥΊ65 θη 8 ]6. Ῥαμῃιβῃχηθηΐ οδῃ Ρ6 ἃ σοοά ἴο ποῃβ ψο 40 

Ποΐ ΥΘΟοῖνθ ἰΐ ἃ5 18 ; ΠΟΙ οδῃ 1{, ἴῃ [ἢ 6 ΔΙτδησθιηθηίΐβ οὐ 1Π15 

γγΟ] 4, [41] οἵὗἨ ὈΘΙῚΠ σ᾽ ΓΠΟΥΘ ΟΥ [655 οὗ ἃ σοοά ἴο Ὠίτη γψγῃο ξ86]- 

ἸΏΡΙΥ οὐ η5 ἰμαΐ ἰΐ 15 τίσ ΠΥ ἰπἢϊοίθα. Βαϊ {ποτ γηδὺ ὃ6 

ΒΟΠΊΘ γγῆο ἀο ποῖ ον 115, δηα [ΠΘ6ΥῪ ἃ 7Υ6 16 ἸΠΟΟΥΓΙ ΟἹ Ρ]6. 

ΡοΪὰ5 θθὶηρ τθάποθά ἴο 51:16 η66, (ὑ8|110165. βίβρϑ ἰὉγτῖἢ 85 

106 {πἰγὰ σὁΠαϊηρίοη οὗ [ῃ8 ἃιῖβ οἵ βδῆονυ. Ηθ Ῥαδρίηβ ψ ἢ 

ἀουθίηρ ψν μϑίμ οι ϑοοσαίθβ 15 1ῃ θα ηθϑί 1 τηϑί δ: Ἰη σ' [656 

ῬΓΙΠΟΙΡΙ65, 1 οἢ νου (ῃτονν πατηδη [16 ἃπα σοπάποὶ οὔ 

ὝΟΩ [Π61} οΪά ουπἀδίοηβ. "ΓῸ 1Π15 ϑοοσδίθβ ἄῆβυγθβ, [Πδΐ 

ἢ [Ὁ]Π]ονν5 ΘΙ νυ ΘΥ ΡὨ]Π]ΟΒορην ϑἤοννβ {Π6 νγᾶν, 75ὲ ἃ5 ᾿Τἢ- 

ΡΠΟΠν 85 (8 }11ο] 65 ορουβ ἴΠ6 ΡοραΪα  Μ1}], ἀηα {Παϊ., θΘ ΟΥΘ 

ἢ6 δῇ σῇδηρσθ ἢϊ5 ἴοη6, ἢ6 τημϑί ἤθδι ΠῚ ΒΕ 16 ἃ αἸΠδτθηΐ 

Κου. ἴη τϑρίυ, (ὑ81116165 βᾶγβ {παΐ 11 νγὰβ ποί ΡΠ] Οβορ θα] 

᾿τϑδβοηϊησ, θαΐ (τοῖς, Ὁ ]Οἢ ῬοΪὰ5 νγὰβ Ὀθαίθβῃ. ἢθ μδᾶ 

τηΔ 46 1ῃ6 ᾿ησδυῖουβ δατη]βϑίοη, ἰπΠαὶ ἴο ἀο ψΊοηρ 15 ὈΆΒΘΥ 

(αἴσχιον) ᾿ΠΔ ἰο θ6 ψτοηρθα. [1 15 80, ἱπάθϑά, ὃγ ἴανν, Ὀυΐ 

Ποῖ ὈΥ πμαίΐυσθ. Τ]5 Διη σα ΠΥ 11 15 Ὀθοίνγθθη [Π6 παίασα!]ν 

ὉΠΠΙΒΗθηῦ ΠΡΟῚ [Π6 ΟΥ̓ Π4] ΟΥ̓ ΟἾΠ6 18, Ὀαΐ ἔγοπι {π6 Δαν οὗἉ ΡυηἸΒῃΐηρ, - 

ὙΓΊΟῊ 18 Ὀδ8θα οἡ [Π6 ᾿ἰηϑύϊηοίίνο [66 ]1ηρ᾽ οὗἨ ἀθδοσί οὐ δον] [ὉΓ ἀοϊηρ' Ὑτοηρ'. 

Ης «δᾶ, ““ΤῊΪ5 ΓΠΘΟΥῪ 15, υϊποὰὲ ἀοαθύ, ον ἱπάϊοα θα ἴῃ Ῥ]δίο, θα ἰξ οὐ- 

Οὔ8 ἴῃ ἃ ὨΘΠΊΌΟΓ οὗἉ Ρ]δοθβ, θυ θῖν Ὀὰὺ ροβι Εν ον ΘΟ ργοββοᾶ." 1 οου]Ἱᾶ Ὑ 58 

{Πα {Π6 Ἰοαγηρᾶ ἰγαηϑιαίου δα ργονϑαᾶ {815 8ββθυθομ, Ὑυ Β]Ο ἢ. ΗΪ8 ΤἈΤΉ 118 δο- 

αυδϊηΐαποθ ἢ} ῬΙαΐο τπλδῦ πᾶν το ηἀοσθα θαϑυ. Του ύ1685 Ρ]αΐο οουὰ 

πού σού τι οὗ [16 οοηνὶοίίϊοη τυ! ἐθη οἢ {μ6 μοαρί, ὑμαύ {Π6 βίπηθι ομοὴξ ἴο 

ΠΥ, ΟΥ̓ οὗὁἨ [Π6 ζβπμάθῃου ἴο υἱθὺν ΒΕ ῖηρ' 88 ἃ ἀθοὺ οὐϑᾶ ἴο ιδίϊοθ. Βυΐ 

ἐπ ποῦ ΡΙαΐο (Ὑ ἴο σὸὺ ἔτ μον Ὀδοῖς ἔμδη (818 οοηγίοἴΐοπ, δηᾶ βοᾶτοῖ ἰμΐο 

ει φφϑϑοη Οὗ (Π6 τὶρηῦ Ὑν]οἢ 10 δατηϊ ὃ 



ΤΝΤΕΟΘΠΟΤΊΟΝ. ΧΧΧΠῚ 

δα (Π6 ΙΘσα}]ν θΘδι ἃ] οΥ ΤΡῃς νν ΒΙΟἢ Θμ80]65 οτα ν τθᾶ- 

ΒΟΠΘῚΒ (0 σαΐπ {πα ὶν ροϊηίΒβ. ὙΠθη ῬοΪυβ βροῖίκα οὗ {παῖ 

ὙγΠΙΟἢ 15 Ια σα ] ν θᾶ56, δοοταίθϑ βΒῃ υΠ6α τΠ6 παίαγαὶ Ἰηΐο 115 

τοοῦη. Βαΐ Ὀγ παΐυτθ ποίῃίησ 15 ὈᾶΒθυ ὑγΠ]Οἢ 15 Ποῖ ΠΊΟΤΘ 

Βαττηα]. “Π6. παίυτα] [Θϑ] σ᾽ οὗ τηθη, ψνῃ]οἢ, ἤθη 1η- 

)υτοά, Ἰηβίδην σ1586. ἀσαϊηβί {Π6 ἈσσΊΘββοῦ, βῆον, ἴΠπαΐ ἴο 6 

ὙὙΠΟΠΟΘα 15 ΠΟ ΡΙΌΡΘΙΥ οὗ ἃ σα. "ΓΘ Ἰεσὰ] ἀθ ΠΟ ἢ5 οὗ 

θᾶ56 ἃπ4 ψγοηρ ἀθθ 45. 816 Ἰηἰτοάυοθα ΒΥ [ῃ6 πηϑην δηά [6 

γγθαΪς, [ἢ οὐάθι ἰο Κθαρ {πΠ6 βίτοησ [ἢ σἤθοὶς. Βαΐ Πούθίη 

ἰανν 18 Ορροβθα ἴο πϑίυσθ, ψῃ ἢ ἰθδοῆθβ ἐμαὶ {Ππ6 Ὀδίίου 

οἸρῆϊ ἴο ἢᾶνθ χηοῦθ Ἐ ΤΠδη [Π6 ψοῦβθ, 8η4 {Π6 τότ ρονγουία! 

ἘΞ πλεονεχτεῖν. «λεονεξία 15 Βι 5 δη 1 4}}γΥ 561 5 π6 58, ὑο ἡ ΠΙΟΝ οδυθθ ἴῃ 

8 ὙΘΙῪ 5{{1Κ|πΠρ᾽ Ραββᾶρο Ῥ]δίο 880 τ] 68 411 {πΠ6 στόοηρ᾽ δοίϊοῃβ οὗ θη. 1,6- 

888, Ὑ. 781, Ὁ: πάνσων δὲ μέγιστον, οἴο. ““ἼΠΘ6 ρστοαίοϑδὺ οὗ 8}1 ον ]β 18 

. ΣηΒογοηΐ ἴῃ {πὸ 801158 οὗἩ [88 Πγ855 οὗ ΙΏ6η, [ὉΓ ΒΊΟΝ ἴΠ6Ὺ οχοῦβα {ΠποηΒΌ]γ 68 

ΔΗ 8661 0 ἀρ] νθσδηοθ ἔτοτὰὶ ἴΐ, ΤῊΪΒ 18 τ μδὺ (Π6 να ]ραν βαν]ηρ᾽ ᾿ἰΤΏΡ]168, 

{πᾶ ΘΥΘΓΥ Τη8Π ὈΥ͂ Πδίτπγα ἰονθ5 Βἰτη561}, δηα ἐπδύ 10 15 τρῃῦ 8ὸ ἴο ἄο. Βαΐ 

ἴῃ γαῖα {Π6 οαιι86 οὗ 41] ΘΙΤΟΥΒ ἴῃ ΘΥΘΓῪ Οᾶ56 18 0 Ὀ6 δου θά ἴο ἴοο ρστϑδί 

Β6ΙἘἸονθ. ΕῸΣ {16 Ιουοῦ Ὀθοοιη65 ὈΠΠπΑ ἴῃ γοργά ἴο {πΠ6 οὈ]θοὺ Ὀβ]ονθϑᾶ, 850 

{παῦ ΒΘ Ἰπᾶρθϑ ὙΤΟΠΡῚΥ οὔ Π6 ὈΘδα α], (Π6 σοοά, δηᾳ4 [86 αϑί, ἐΒ᾽ ΠἸκῖπηρ' (Πδὲ 

6 οὐρῃΐ ἴο ΠΟΙΟΥ͂ γγμδῦ ρουΐδὶηβ [0 ἘΪΠ18615 Ὀοΐοσο {πΠ6 ἐσαϊ ἢ. ΤὍΤδθ τηδηῃ 

ῈῸ Μ11 6 ὑγαν στοδῦ οὐρμῦ ποῦ ἴο ἰονθ ὨΪΤΏΒ6Ι ΟΣ 18 οσσῃ ἐδίηρ5, Ὀαΐ 

ὙΠαύ 15 ᾿πδύ δηᾶ τὶρμί, ΒΘ ΠΟΥ Ρογίδι πἰηρ ἴο 8 οὐ δοίϊοΠ}5 ΟΥ δ8ηοί Π 6 

ΙΔ 85. ΒΎοΙΩ 815 ἔλα] 10 οοτηθ5, ὑμαύ 411 (Π1Π ὉΠ6ῚΓ οὐ ΡΠ ΟΥΔΠΟΒ Ὑ718- 

ἄοτη. ὙΈΏΘηοΘ, ἐμουρἢὴ 6 ΚΠΟῪ ποχύ ἴο ποίμϊηρ,, γγο Β1ΠΚ 16 ΚΟΥ ΘΥΘΓΥ - 

{πϊπρ ; δηά, Ὀθίηρ ἀπ] ηρ ἰο ἰηἰγαβί ἴο ΟἴΠοτΒ {Ππϑύ ὙΥ ΒΙΟῚ τγο ἃγθ ποῦ γνγ6}} 

ΒΚΙ1164 ἴο ἄο, νγ6 ἅτ ἔογοθᾶ ἴο 86 τηϊβίαϑϑ ἴῃ ἀοίϊηρ' 10. ὙΠογοίοσγ οαρῃΐ 

ΘΥΘΙῪ πιδῃ ἴο ἃνοϊά υηᾶπθ 56] }-᾿ονθ, ἀπ ἴο 5661 οαῦ 8οῖηθ οπη6 Ὀδύζου {π8Π 

Βἰτη56 1, ΔΙ]ουνἸηρ; 0 5μδηθ ο ργδνθηῦ 8 ὑδκίηρ ΒΌ0 ἢ ἃ οουγ86.ἢ 

Τῃ δποίμοῦ ἔπ ρᾶβϑαρδ οὗ [Π6 88πι6 νγοῦῖς (1Χ. 875, Β), ὕπθ προρββϑίἐγ οὗ 

ΙΔῸ 18 ῬΑΥΕΥ δου] θα ἴο [Π6 561 Η 5} Ππ685 οὗ τη8η. δεύτερον δέ, οἴο.ἁ ““[ἡ 1[η6 

ΒΘΟΟΠΩ͂ ΡΙδοθ, Βῃουϊ ἃ δὴν ΟΠ6 ἴῃ {ΠΘΟΙῪ ῬΓΟΡΟΙΥ σοΙργ μη {πΠδύ {Π18 18 80 

[{παὖ 15, {παὖ [Π6 ΡῬο 104] τί οαρθῦ ἴο ΟΔΓΘ Ὁ [Π6 ΘΟΙΏΤ ΤΠ ποῦ ὑμὰπ 

ΤῸΥ {π6 ἱπαϊνιάσδὶ, δηᾶ {Πα 1Ὁ 15 ἴου {Π6 ᾿ηἰογοβίβ οὐ θού ἴο Πᾶγνθ {86 οοτη- 

᾿ χπηϊίΥ, γδίμον [πη {πῸ ἱπαϊν! ἀπ4], νγ6}} ἀυγδηρϑᾶ], δηα μη τα] ἃ βίδία τ 

ἰγοϑροπβ:}}}6 δα ἁπξοογαίίοα! ρον οι, γϑῦ δὴ πὸ ποῦ Δ ποῦ (0 {{|5 ρουϑιιδϑίοι, 



χχχν ΠΙἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

{Π8ῃ [Π6 685 ρονϑυα!. ΤΠ6 ““ σοοά οἷά ρίαῃ, {μᾶὶ (Π6 Ὺ 
Βῃουϊα σοί ψηο πάνθ ἴπΠ6 ρονγϑι,)) 5 {Π6 ἰὰνν οὐὁἨ πϑίμτγδ ---- 

ὉΥ. 84 οὗἉ εἰσῃτ --τ- ἴῃ δ Πἰ τη 15 Πα τηδῃ, 85 ἴΠΘῪ 5ῃον γνῃθη- 

ΘΟΥΘΙ ἴΠ6Ὺ σδη 561Ζ6 {Π6 οσοδβίοῃ. ΑἹ] [15 15 νύν δυ]ϊάθηῖϊ 

ἴο 1ῃ86 γηδῃ οἵ {πΠ6 ψουἹά. Βυΐ ΡΒΠΟΒΟΡΏΥ γπᾶκοβ ἃ τηδῃς 

ὈΠΠη4 ἰο {Π656 ἰγαΠ5. οὗὁἨ σοιημηοη 56η86. 8η4, 1 ρυτγϑυθα Ρ6- 

γοηά {π6 τεαυϊγθιηθηίβ οὗ δἀποδίοη, 5 1π6 ταΐη οὐ ἃ τηϑη. 

1 απηῇτβ Ὠιὴ ἴοσ οἶν! ἀηα ρο 108] 1π|8 ; 10 15 ἈΠ Θοουηηρ ἔῸΓ 
8. [Ὁ}]- στον τηδη. γγῆο Βῃου!ά θ6 ρτδοῖοδὶ ἃ μὰ τηῖχ νυ Ἱἢ Πἰ5 

8] 1οννβ ; 11 τ ῖκθθ ΟΠ6. 5|1η|. ΑΥΔΥ ἴο ἃ ΘΟΙΏΘΙ ΝΠ ἴνγο ΟΥ 

ἴῃγαα ἀἸΒο ρ]65 ; δηά, εἴ δἰίδοκθα Ὀγ ἴοθϑ ἴθ 1Π6 σουγίβ9 Π6 

ὁδηηοί Π6]Ρ Βιιηβο ἢ, Βαϊ [8115 1Ἰηἴο {Π61} Πδηᾶβ, 85 ἀθίβηοθ- 

1655 ρῥτϑυ, ἰο Ὀ6 βἰδίη δ {πθὶ1} ρίθαβυσθ. (-- 486, 1).) 

Ϊὴ [Π15 ὈΓΠΠδηΐ ρᾶβϑϑαρθ γα 8566 ἀθββουθθα 1ῃ6 οοπίοθιηρί 

ἔθ! Ὀγ 1Π6 νυϊσϑὺ ΡΟ] Ἰοϊδη ἴῸΥ [Π6 ἰτὰ8 ΡΠ] ΟΒορῃου, πᾶ [ἢῃ6 

ΒΥ ρϑίῃυ οἵ βοῇ ἃ γηδηῃ ψ] ἢ [8|56 ἃ πα Βορῃ]βί! δ] ΡΥΪΠΟΙ- 

65. Ηδ 81π15 αἵ ρίθαβυσθ τϑίμθι τΠΔῃ σοοά, ἃηα [ῃ6 ϑορἢ- 

δίβ σίνθ {Π6}} ΤΩ ΧΊΙ5 ἴῸΥ [ἢ6 ργυάθηία] αἰζα!η πηθηΐ οἵ 1Π6 

ΒΒΙη6 Θηα. ΘΙ 15 ἃ ρἰαίη δ] υϑίοῃ, 8150. ἰο [ῃΠ6 Ὀθμδνυίοῦ 

οἵ ϑοογαίββ δἱ μἷβ {|8], δη 4 ἴο 1Π6 ομᾶῦρϑϑ ἀσαίηϑι βοοσαίθθο 

8η4 ΡΙ]αΐο, ---- Θβρθοίδ!Πν [Π6 Ἰαίίου, ---- οὗἨ πϑρο]θοιηρ [Π8 561- 

νἱο6 οὗ {Π6 βίαίθ.0 6 στουπα ψὨ]Οἢ (Δ }}10165 ἰαἸκ65. 15. Θνο. 

Ἰάθηῦν [Π6 ΟὨΪῪ οἤΘ6 ὙΠΟ ο8η Ὁ6 ἰαίτθη ἀραϊηβὶ ϑοογαίθβ, ἢ 

Δα {Πγουρἢ 116 Κορ {86 ᾿Ἰπίογοβϑίβ οὗ {Π6 σου) ΠΥ [οσγθηγοβύ ἴῃ {πο βίδῦρ, 

δηᾷ 5 ῥχϊναία ἱπίογοβδίβ Βα οσαϊηδίθ ; Ὀπύ Π18 στηοσίδ] παΐμγ νν1}} ον οι ἄσῖνθ 

Βΐπι ἰηΐο 5618}: 688 δηὰᾶ {Π6 ρυγβαϊ οὐ ἢΪ8. ονγῃ θη 5 (πλεονεξίαν καὶ ἰδιοστρα- 

γίαν), βἴποθ 10 ὈΠΠΑ͂ΙΥ ΒἤπΠ5 ραΐῃ δα 566 Κ8 ρ]θαϑασθ. ΤΠ 10 1] ροἷνα ἃ 

ΒΙΡΉ ΘΙ Ρΐδοθ ἴο ρ]θαβαγο δηᾶ ρδῖη {πη ἴο {Π6 ΠΟΙ πὲ δῃᾶ ροοά ; ἃηά, ὈΥ͂ 

Ρτοάποϊηρ; ἀαυτ 688 ἴῃ {861}, 1711] αὖ ἸθηρῸῃ ρα Πρ [Π6 τηδη ΗἰιηΒο]Γ δηᾶ {Π9 

δβίαία ἰηΐο 8}1 βουίβ οὐ δν]]8." 

ἘΞ ΤΙΘ ΡΒΙΟΒορΠ θυ ΑΥ̓ΤΟ 6] αιιβ, ὙΠῸ νγ88, Ῥ υ Παρ 8, 8η ΑὐΠοπίϑη δηᾷ ἃ 86}10]- 

ΔΓ οὗἨ ΑΠΑΧΔρΡΌΓΑΒ, διιρηῦ (ΑἸ ΠΟῸρΡ ἢ Π6 την ποῦ Πᾶν τηθαηῦ Ὁ. 818 ψουάϑ 

ψΠδῦ (Π6 Βορμῖθίβ ἰδαρ0) στὸ δίκαιον εἶναι καὶ τὸ αἰσχρὸν οὐ φύσει ἀλλὰ 

νόμῳ. ΤΙ ρυϊποίρ]6 18 ΔἀτΓΔΌΪῪ τἹἀἸοι]οα 1η (116 ΟἸομά5, 1421, 5δθ6ᾳ. Ρ]δ- 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΧΥ͂ 

Βαϊ 11 15 Θα]θα Πν ([μ6 Τουπάαίίοη οὗ δὴ αἰΐαοὶς ἀσαίηϑί 811] γηο- 
ΤΑΙ, [{{πῸ 468 οὗἉ τρῃΐ 15 δἀτη 64, 11 γηυδί Ὀ6 ΒΌΡΥΘΠΊΘ ; 

8η4 ρ]θαβαμθ, 1 ορροβθά ἰο 1ἴ, τηυδί θοὸν Βϑίοτθ 1. ΤΠδ 

ΟὨΪΥ͂ Εβοᾶρθ 15 ἴο βῆον ἰῃαΐ ρ]θαβυσθ 18. ΠΘΥΘΙ ἸΠΟΟηϑιβίθηϊ 

ἢ 1Π6 τἱσῃΐ ἃπά 1Π6 σοοά. Βαϊ τὶρῃΐ, ἃ5 ἤχϑὰ Ὀγ ἰαν, 

ΓΟΘΙΤΔΙη5. (ῃ6 Πα ]νΙ6Ἃ08]. Δηα 15 {ΠπΘγοσΘ Ἱποοηβιβίθηϊ ἢ 

56 [-στα ΠΠοαῖοη. Ηδησα [Π6 δαάνοοαΐθ Ὁ ρ᾽θάβυσθ τηυβί 

γ]6] 4, απ]655 ἢ6 σδῃ 5ῃον (ῃαΐ παίαγϑὶ ΤΙΡῊΪ ---- νυ ΠΟ ἢ 15. Τ6- 

8} ϑυοῇ ---- 15 ΔΠΟΙΠΘΥ [Ὠϊησ ἔτοτ γν μαΐ 16 ΟρΡΙΠΙΟΠΒ οὗ γηθη, 

ΘΧΡΙΘΘΒΘα ἴῃ {Π6 11} ἰαννβ, 681} βυσοῃ, δηά {Παὶ 1 δυϊπουΐΖαϑβ 

Β6] Π5}} ᾿παάυ]σθηοθ. Βαϊ [15 θ6 ῃϑίυγα! γἱσῃϊΐ, 1 σοπίδιη5 

ὯΟ ΠηΩ7Ὰ] Θ]θιηθηΐ, ᾿Π10]165 ὯῸ τϑἰϑίίοη οἵ οὔθ πηδῃ ἴο οἴ 6.8. 

8η4 5δηοίοη5 ΟὈΘάΙΘηΟ6 ἴο δυθυῪ ἀθϑίγθ ὑγῃ]οἢ ἸΟΟ 8. ἴο- 

νγ Γ45. Ρ] ΘΒ ΓΘ. 
βοογαῖββ ἢγϑί δηβυγθῖβ ὙὙΠῊ ΘΧΘυΪβ [6 ΤΟΥ͂ ἰο {Π6 ΤΔΧΊΙη 

οὗ (ὑΔ}1}1ο]65, [παὶ 1π6 Ὀϑίίθυ ουρῇΐ, ὈΥ παίαχα! τῖσῃϊ, ἰο ἢᾶνθ 

ΠΟΙ6 ἴδῃ [Π6 σγοῖβθ. [{ 15 ὀρροπθϑηΐ τηθδηβ, ἃ5 ἢ6 δάχη]β 

{μα Π6 ἄοθβ, ὈγῪ [ῃ6 θϑίίθυ. (βελτίους), [ῃ6 Βροιῖοῦ ἂπά 

[ΓΟ ΘΙ, ἴῃ 6. 51η66 [6 ΤΩΔΠΥ ΔΥΘ Β.ΤΌΠΡΘΓ (ἢδη [ῃ6 ΟΠΘ. ἃ 

18 Βῃοννῃ ὈΥ {Π61} Θδηΐοσοϊησ {Π61} ἰαννγϑ. {πο Ὺ Πᾶν ἃ παισὶ 

ΤΏ ἴο γᾶ Κ6 ἰαννβ ἴον [Π8 οὔθ᾽ Νον ἴπϑὺ ϑᾶν, ἴῃ [Π6 1 

Ἰαννβ. {Πδΐ ἴο ψυοηρ 15 θα 56 [ῃΔῃ ἴο θ6 ψΙΟηρΘα : δηἀ ἤθη66, 

ϑοσογάϊηρ ἴο (81116165, 11 πησδί ἡδίασα!ν θ6 58οθ. (-- 489, Β.) 

. (Δ |Π| 0165 ποὺ 5ῃ1{{ 15 στοιηάᾶ, ἃπα τη κθ5. {Π6 ὈΘΙΙΘΥ 

16 τηοΥθ 1π 6] ]Πσθηΐ. [1 580, τθρ]|165 δοογαίθβδ, πα 1 16 

ΤηΟΥΘ 1η16]Πσϑηΐ οαρῇΐϊ ἴο ἤᾶνθ τηοτ6 ἴπ8η Δ ποίῃον' οἵ (Πδΐ ἰο 

γνὨ]Οἢ ἢ]5. ᾿π 6] ]Πσθῆσθ το αίθβ, [μ6η. ἴῃ ἃ τ]χϑα σο] ΘΟ Ιθἢ 

οὗ γηθῃ, ἃ ρῃγυϑίοίδη οὐρῃϊ ἴο πᾶν πποῖθ [Ὀοά πᾶ ἀτγίηϊ 

{Ππ ΟἴΠ6 5. ν Ώ116 γοί {Π6 στθαίθυ ρου ΠΟ ἢϊ15 δϑϑισηθα ἴο 

ἴο γΟΌΥ5 ἰοὸ ἰύ ἴῃ ἃ βυκίηρ ραβϑᾶρο, [,6ρ68, Χ. 890. Τῃο ἀϊδβοιββίοη πὶ 

ΤὨΥΔΒυ 85, ἴῃ {π6 γϑέ ρατὺ οὗ [Π6 ῬΘΡΟΘ]Ϊο, αὐΐδοῖκβ ἃ ἰπαγϑαᾶ ρυϊποῖρ]6, 

Δα ΤΔῪ 6 τοδᾶ με ἴο δἀἄνδηΐαρθ. ἩΟΌΘ5 υγθηΐ ἴο {Π6 Ἰοηρτῃ οὗἁὨ δὴν οἵ 

ἴπ6 δποίϊθηῦ ϑορῃϊδίβ οἡ {πῖ5 ροϊηῦ. 8ὅ66. Μγ. Ηδ]}8πλ85 Οὐ απο, Ἠ 80. οὗ 

7λι., Ὑο!]. 111. 3095 -- 982, Θβρθοίδ!ν {Π6 οἷοβο οὔ (6 ομαρίοι. 



ΧΧΧΥΪ ΙΝΤΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

ἨΪπὶ ΤηΔῪ ἀο Ὠΐτη οχίσθπιθ Πᾶτη. ἴη 5Πουΐ, ἴΠ6τ6 ἰδ ΠῸ δῃᾶ 

ἴο {Π6 ΔΌΣ 165 νυ] ἢ ψν1}} [ΟἹ ον ἔγογη [Π6 ρυποιρθ, {Πδϊ 

Ἰη16]Πσϑῆσθ βῃουα τον ἴῃ ἃ ΟΥΌΪ ϑιουηα ἀαδβῖτο δηα ποὶ 

ΘΙΌσΠηα σοοά. (--491, Β.) 9. (Δ11Π16165 [Ὀυβαϊζοθ 1Π15 ἀθῇ- 

ὨΠΙοη, 8πἃ {Π6 ὈΘΙΘΥ πον ὈΘΟΟΙη6 [Π6 ΤηοΥ6 1η16]Πσϑηΐ ἀπά 

ΘΟΙΙΆΡΘΟΙ5 1η ΡΟ] 108, τ᾿ ΒΌΘΉ ἃ5 818 σᾶρ8 6 οἵ σονοσῃίηρ, ἢ 

ΘΟΟΤαΙΘ 5. ἤΘΤΘ ΟἤδηρΘ5 Π15 ροϊηΐ οἱ αἰίδοϊς, ἃηα ἰδ Κ65 ἃ ρο51- 

ΠΟΩ ΠΘΔΥΘΙ ἴο (ῃ6 ΘΏΘΙΏΥ 8 ΙΠΠΘΙ ΜΟΙ 5, ΕὟὌΥ ψν ῃδίθνοι ἀθῇ- 

πἰθοη (81|110165 σῖνθβ. ἴο ἢᾶνϑ γῃοΥ6 {πη οἴ 615 (πλεονεκτεῖν), 

ΟΥ 56] - στα! Ποδίϊοη, 15 {Π6 σθηίτα οὗ [Π6 βυϑβίθημ, πὰ τηυϑί 

θ6 δ] ῬδΥθ ἴῃ 811 115 ἀθίογχηϊυ. 70 γοῖ τηθϑῆ, βᾶγ8 ἢ6, 

ὈῪ σονθυῃλησ, σΟΥ ΤΏΙ ΟΠΘ᾽ 5 561) Αἱ {Πη185 ([Π6 γτηδη οὗἉ 

[η6 νοῦ] 5ηθθιθ, 8Πα ΡΙΌΠουηΟ65 ἃ πη 5. νγ8}}- θθίηρ ἴο 

σοηϑδὶδί ἢ Πανίησ ἃ5 ἰαῦσθ ἀΘ51Γ65. ἂἃ5. ΡΟΒΒΙ 016, νυ [Π6 ΘΟᾺΓ- 

58 δηά ᾿ηίθ] ]Πσθησθ ἰο {Ὁ186] ἴθ. “ΓΠθβθ αὐδ}1165 1Π6 

ἸΏΔΠΥ αἀο ποΐ ροββθϑ8,) ΏΘΏΟΘ, ἴο ἢ]46. [Π 61} ἡν θα κῃ 655, {Π6Ὺ 

ΡΓΔΪ56. 56] Εγθϑίγαϊης δ η4 Ὀ᾽διηθ ἱποοηίηθηθθ. Βαΐί 1ἱ νγὰ8 

Ὠοΐ 50 ἴοι [ῃ6 Ῥθσιηηίησ; (Π6 στοαί δηᾶ τηϊσηΐν οὗ οἱά 

δοίθα ὈΥ δηοίμθυ τὰϊθ; Ποὺ τασαγαθα Ἰυβίιοθ ἃπα 86] {- 

Τοϑίσαϊηί ἃ5 θᾶ56 δηὰα 6ν]], ἀπὰ σοί 811 {πθὺ οου]ά ἔτομῃ {ΠΘῚΤ 

ΘΠΘΙΉΪΘ5 [Ὁ ἰμϑιηβοῖνθϑ δηά Ποῖν {τθηά58. Οοοά ἀηά ΡΙΘ88- 

ΓΘ 816 ἴῃ6 βᾶιηθ. (-- 492, (.) 

ΘΟΟΙΓαΐΘ5. ΔΏΒΥΘΙΒ [Π15 1ὴ ἴγγο γγᾶγβ. ΕΗ ἢιγϑί {165, ὈΥ͂ 56- 

Ἰθοίησ ΒΟΠ]6 Θχϑιηρίθ5. οἵ ἰονν ὈΟαΠν ρ᾽θάβυγθβ, ἴο ἀνα κθῃ 

Ὁ ]Π1Ο]65 ἰο [π6 σοηβοϊουβηθθθ οὐ 1Π6 διημαζίησ θΆΒΘη685 δηἀ 

6Υ1} νυν] οἢ τηδῪ δίίθπα ἃ 1186 οἵ δῃ]ογγηθης. ὁ 'ΓΠ6. 1Πυδίτα- 

ΤἸΟῊ5. ννῃ]οἢ [Ότ [Π6 Ἰοηρσ ρτοϊοσαθ οὗ {Π15 ρατί 5ῆον ἰπαΐ ἃ 

γηοϑβί ᾿προγίϑηϊ (ΟΡ 15 θθσᾷῃ. (-- 495, Β.) ἴῃ [πΠ6 βθοομᾶ 

ΡΙδοθ, ἢ6 ΒΘδΙΌΠ 65 [ῸΓ ΒΟΠ16 ἰθϑίβ οἵ ἴ1η6 ἡδίυτθ οἵ ρ᾽ θα β:116, 

Ὁ ὙΠ15 Τὺ 6 τορᾶγαθα 45 {Π6 ποίϊοη οὗ {πΠ6 ἀγαϑοί, [Π6 ορέϊηικαΐδε, 

10. νγὰ8 βοιηθνν δύ ἴῃ νόύριιθ δὖ {Π6 {{π|6, ΟΠΪΥ ἃ 1ἰ{{16 αἰ ογοᾶ, 

ἵ Οομρ. ῬμΙθθαβ. (ἀπ ἱπιρογίδηϊ ἀἰά]οριιθ, ἴθ νοι 66 παίατο οὗ ἐδ 

ξοοὰ Δηα [Π6 ρ]οαβδηύ 15 οἴοβοὶν οχδπλὶπρα), 46, Α, Β. 



ΙΝΤΕΟΘΠΟΤΊΙΟΝ. ἜΡ στῳ 

ὙΠΟ 5.81} βῇῃουν {Παᾶΐ 11 αΠΠἘγ5 το σοοά, ΤῸ 4ο {Π15. ἢ6 

γῆ Κ65 (ὑ8]}16]65. 8|1ὸνν {πᾶΐ οουταρθ, βοίθησθ, Δη64 ρ]θαβαγθ 

816. ποΐ 1ἴῃ68 5δ1η6; 8ἃπά {παᾶΐ εὖ πράττειν ἃη4 κακῶς πράττειν 

8΄1΄6 Ορροβίίθϑ 50 {ῃΐ οὔθ οδηποί 6 ἴῃ θοίῃ βίϑίθβ ἃἱ ὁποθ, 

ΘΗΥ͂ Τη018 ἰἢδη ἢ6 οδῃ ὃ6 ν}6}} ἃπα 1}} αἱ οὔσθ. [6 Β8ὴ6 γηδῦύ 

θ6 581 οἵ νγβϑίζῃβ85 δῃηα βίγθηρίῃ, οἱ βυνη655 8η ἃ 5] ον 655, 

οἵ σοοά πὰ Ραά, οὗὁἨἉἁ ὨαρρΙΠΘ55 ἃπὰ τ ϊβοῦυ. Βαΐ ρθαβτ8 

᾿δΔηα ρᾶϊη σδη οορχίβί 1η [6 5816 Ρϑύβοῃ δί ἴΠ6 βᾶγηθ {ΠΠ6 : 

85. [ΟΥ̓ Ἰηδίδησθ, {Π|Γ5ΐ, ἃ ρδ]η. θχιβίβ9 ἘΠῸΪ ανηϊίησ, ψ ]οἢ 

15 Ρἰθαβαηΐ, 51]τθϑ ἰ.Ὁ 'ΓΠυΒ ρ᾽θαβθαῦα νϑηΐβ Δἢ Θβϑϑϑηθδὶ 

μι δοίθυιϑίο οἵ σοοά, ἃπα ραίη οἵ ου!]. (-- 497. Ε).) Αη- 

οΟἴποῦ ἰθϑί [Ὁ]]οννβ, στουαπάθα οἡ 1Π6 δάχηϊββϑίοη οἵ (ὑ8|116]65. 

{πᾶ {Π6 τηϑηϊν δηα 1η16]]Πσϑηΐ ἃτ6 σοοα. Α (Ὀο] 15} ΒΟΥ οὐ 

Τη8ῃ ΙὩΔΥ ὃ6 οἷαά, Δη4 50 ΤΙηΔΥ ἃ νγ1886 οηβ. ἢ ἴἰη νὰ" ἃ οον- 

ΔΙᾺ 15 ἃ5 οἶδά, 1[ ποΐ τηο16 50. ἤθη [Π6 ΘΠΘΙΙΥ 9065 ΔΨΔΥ, 

{πὴ {Π6 γτηϑη οἵ σοιτᾶσθ. θη {Π6 σονᾶτγα 15 ἃ5 σ0Οα ἃ8 

(Π6 σουτᾶσθουβ ΤηΔῃ, ΟΥ̓ ΘΥθῃ Ὀθίίου, πὰ γϑὶ θα ᾿γ [Π6 

οοποθϑϑίοη οὐ (81|1Π|ὁ0]65. (--499, Β.) ἿΙ͂ὴ οἴποὺ ψογάβ, 1 
σοΟΑ 15 Ταἰδίινθ ἴο ἀ651}6, ἃ5. βοῇ, ἴΠ6ῃ 115. ἈὈβοϊυ6. Πδίυτσθ 

6Θ8565, 1{ 15 1ὴ ἃ ρΡο ρθίυδὶ ἤθχ, ἀηα 8] 1615 νυ ἢ Θυ υῪ σμδησθ 

οἵ ἀθβϑιτα οὐ σῃαγδοίου. ἢ 

Ο11Π16165. πον Δα τη15. {πᾶΐ ΒΟ] ρ᾽θαϑατο5 ΔΙῸ ΘΥ]]} δηά 

ΒΟΙη6 σοοά. [16 (ἢ. ονϑυ ΠιΌνν5. 5 ἃυσατηθηΐ, ἴοΥ 1 ρΘᾶ5- 

“ππ-π-ςν...» 

" Οομρ. Οἷο. 6 Εἴη. 2. 9, 9. 

Ἱ Οομρ. ΡΏΠΟΟΙ8, 55, Β : “Απᾶ, Ὀοβἰ4θϑ, [ο Ὅ6 σοπῃρο! θα ἐο 580 ἐπαΐ ἃ 

ΤΏΔη ὍἘῸ 186]8 συἱθῖ 18 Ὀ8α ὑγῇθη [6 [86]5 10, (Πουρἢ Π6 Ὀ6 {Π6 θεϑί οἵ 4}1 πηϑῃ, 

δηα {πα΄ οπα γῆ 8 ρ᾽ δᾶ, [Π6 πῆοσθ ἢ 15 80, δῦ [Π8 {1πΠ16 ἤθη ἢ 18 80, 18 

[86 τηοτὸ νἱγίποιιβ.ἢ 

 ἴΙῃ ἃ μπβ ρϑβᾶρθ, Τ,6ρθ8, 1. 663, ΡΙ]αΐο ἐθϑοῆοβ ἐμαΐ {Π6 ροοῦ απ δὰ 

Ἰπᾶσα οὐ Ῥ᾽θαϑαγθ βα ]θοὐϊν ᾽ν, οὐ τ δίϊν οὶν ἴο {Π6 1} οὐ ΟΠ αι δοίθ, ΕΘ 

τπ6π ᾿πα αἰ 5 γΠ056 Ἰααἀρτηθηῦ 18 ο Ὀ8 τϑοθὶν θά, ἃ5 δοοογάδην Ἱ ἢ {Π6 γαίῃ, 

Δα δηβυγοβ, (δῦ οὗἩ [πὸ ροο. ΝριῦΠοΥ 0Π6 Ἰανγρῖνοῦ, {μ 6, 5 οι ἃ νοῦ βρὺ- 

ἀὐαίθ {π6 ρ]θαβαηῦύ ἤτοι {Π6 τἱσ]ῦ, {Π86 ροοᾶ, δηὰ {Π6 Ὀθδαυ 1], ΠΟΥ ΘΗΥ͂ ΟΠ6 

6180 θη ρρσθα ἴῃ φἀποδίϊηρ, {Π6 γομηρ,. 

ὦ Ἔ 



ΧΧΧΥΠΙ ΙΝΤ ΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

16 β ἴῃ 1561} ἃ σοοά, 6ν}} οαπποῖ θ6 δ ηθα οὐ [. ξϑ'οδτ 
Ταίθϑ 561Ζ65 ΠΡΟ ἴΠ6 δοκηον]θαστηθηΐ, ἀπ οδΥΤ65. ὨΪΠῚ 

Βδοὶς ἴο ἃ ροϊηΐ ἀδθαϊβά ἴῃ 1[π6 ἢγβί ραυτὶ οὗἩ {π6 ἀϊαίορυα, --- 

{Ππαᾶΐ 1πΠ6 σοοά Ὀδίηρ [Π6 Θηᾶ οὗ 8] δοίϊοηϑβ, {Π6 ρθαβαηΐ πηαβὶ 

6 βουρῇῃϊ [ὉΓ 115 βαῖζθ, ἃπά ποί υἵοθ υογϑδᾶ. (-- 500, Α.) 

Νοον ἴο ῆονν ννῃδΐ ρ᾽ θϑαϑ "65 ἃ16 σοοά δη4 ψηδί θυ} 6665 

8 ἃΙιδῖ. --- ἃ ϑη 0 Πὰ5 βἰυά!θα [Π6 ᾿ηνδυαῦ]θ ἀρϑοϊαΐθ 

ΡῬΥΙΠΟΙΡ 65 οὗ ἔτὰθ σοοά ἃηά τὶσῃΐ ; ---- ν Π1Π5ὲ 1Π6 Κπον]θάσθ 

ον ἴο σταιν, δοαυϊγοα ὈῪ ΟὈβθυνϑίοη, 8η4 ΓΘβίησ ΟΠ ΠῸ 

ὈΠΟΠΔΗρΡΊηρ ὑατἢ, ἢ5 ποίπησ οἵὗἨ 1[Π6 πϑίατθ οὗ ἔγτὰθ δτΐ 

᾿απά (ὁ ΔΡΡΙΥ {παὶ Κπον]εᾶσθ 68115 β' ΠΠΡΙΥ ΓῸΥ 8 ΘΧχθυοῖβθ 

οὗἨ ΤηθηοΥΥ. 

ΤῚ [η15 Ὀ6 80. γα ἢᾶνθ ἃ βίδπαδια ὈΥ ΠΟ ἢ γγ6 ΤΥ ἱἰγῪ 

1Π6 Ρυγϑαϊ5 οἵ γηβθη ; 8η4. δοσουάϊηρσ ἴο {Π15 βίδηδαχά, τησϑί 

σΟΠἀθιηη [Π6 Τη.510 Ὑγ]Οἢ 15 Ἰη νοριιθ δὲ 1Π6 ρα ]}1Ο Θοπίθβίβ, 

ἀπ ηγτδαθῖο ροθίτγ. ἃηα ουθὴ ἰταρϑάν 156], ν ἢ 81] 115 Ἰον 

ῬΓΘίθηϑίοηβ. Βυΐ ον 15 1 ψ ἢ γῃθίουιο δηα {ἢ6 οὐδ ΙΟΥΒ ΟΥ̓ 

βίδιθβδιηθη ἢ )0 (ἢθὺ πϑρ]θοῖ {Π6 11 οὐ οὐ [ἢ 6 ρα ]Π1Ο πίθον 

οϑίβ ὃ [)ὸ {Π6γΥ 566ῖκ ἰο θθηθῆϊ οὐ σγαιν [ῃ6 σογη ΠΥ ὃ 

Τὸ {Π1|5 (8 1110165 γτϑϑροηάβ, {παΐ (πΠ6 υθϑίοη δα μ5. οὗ ἃ 

ἀουθὶο δησυνοῦ ; [ῃ6 οΥαῖοΥΒ οἵ ῃΠ6 ργθβθηΐ ἀδὺ 5661ς ἴο ρ[θαβθ 

{Π6 Ρ6ορίβ., δηᾷ {Ὁ]]ονν {Π6ν μν}]}}], θαϊ Π6 {1 η]τ5 [Παΐ ΜΙ 4685, 

ΤἼ δι Ἰβίοοϊ θη ΟἸγηοη, δηα Ῥϑυῖοϊθβ 8 σοοά πΊθη, 8πὰ 

ΔἸ Τ]64 αἱ (η6 ὨΙσῃθϑί ρα ]]ο σοοά. (-- 508, 1).) Ὴϊ5 ὅοο- 

γταῖθβ ἄθῃϊθϑ, 8η4, ἴο γηδᾶ]τθ {Π6 τηδίίθυ οἰ ΘΟ , σῸΘ5 δ ΒΟΠῚΘ 

Ἰδηστῃ Ἰηΐο {Π6 τηοΐγοϑ γ]Οἢ Βῃουϊα ᾿ηἤσθηοθ ἴΠ6 σοοάῦ 

ΟΥ̓ΔΙΟΥΙ, ---- [ηὴ6 6 ρο 68] ἀυ θέ. Α5 1η6 ρῃγϑιοίδηῃ ἢδ5 

Π ΘΔ] ἴῃ νίθν, 50 85 ἢ6 1ῃ6 Πϑϑ! οὗ 1πΠ6 σουητηυηϊν, νυ] οἢ 

σοηβίβίθ 1ἢ Πυϑί66. δηά ἰθιηρθίδησθ ἢ (σωφροσύνη, 56{- 

ἘΠΞΤΟΥ σωφροσύνη, οοαρ. Βοραῦ. 4. 480, Ὁ. ΤῸ 15. {Π|6γ6 ΘΟΙΠΡΑΓΘα ἴο ἃ 

ΦΟΠΟΟΥΩ͂ Δα ΠΑΙΤΩΟΠΥ͂, 81η4 οΔ]]6α κόσμος σις καὶ ἡδονῶν τινων καὶ ἐπιϑυμιῶν 

ἰγχράτεια. 'ΤῊΪΒ κόσμος ΘΟΠ5͵8(5 ὰ {Π6 δ} πραίῖοη οὗ {16 ὑγοῦθο ραγὶ ΟΥ̓ {118 

ϑ.}1 ἰὼ {μ6 Ὀοίίογ. Εἰίον οὔϑογνοθ (2. 474) {παῦ {π6 ΘΧργοϑβίοιι σωφροσύνη 



ΙΝΤ ΝΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΧΙΧ 

τοδί γα ηΐ, βοιπἀηθ55. οὐ χη ἴῃ τα σαγα ἴο ἃ] ρθαβατοβ δηά 

ΘΧΟΘ55). [ηδθδὰ οἵ Παϊίουησ [Π6 ἀπά [Ὁ] ουνηρ ροραΐαῦ 

ἀ651165, 5ΒΌΘἢ ἃ ρο! Ἰοἰδη γ}01}}} γοϑίταϊη δ Πα οῃδβίβθ 1Π6 ρθο- 

Ρί6. (-505, Ὁ.) ΤῊΪΒ 5 ἔαστῃθυ θη Ὁ 666 Ἰῃ ἃ τηοβί "ΠΏΡρΟΥ- 

τα πὶ Πα δά γΆ Ὁ]6 ράββασθ, ὈΥ ροϊηϊησ ουὐ [πδ΄ [Π6 ἸάΘὰ5 

οἵ ἴτὰ6 σοοά, οἵ ντΐπθ. οἵ ογάθι,, οἵ β5ϑ  Ευθϑίσδιηΐ Οὐ οὐ ἀ61- 

11η655. οἵ Ἰυϑῆσθ ἃπά ριθῖυ (οὐ ἴ1Π6 οὐβθύνᾶποθ οὗ 1Π6 ἰᾶνν5 

οὗ τηοτὰ] οὐἄθυ), οἵἨ οουτᾶσα, οἵ [ῃ6 ψν8}1-ϑίησ οἵ {Π6 1π61- 

γ άπ} ἀπ 5. ΠΆΡΡΙΏΘ55, 8ἃ7Υ6. ΟἸΟΒΘΙΥ 8ηα4 ΠΘΟΘΒΒΑΥΠΥ σΟη- 

πϑοίβα : 16 [Π6 ορροϑιίθβ οἵ ἴθ8θ 816. [1η]τΘα ἰοσϑίμου 

ὙΠ ἢ [Π6 ρυγβαϊ οἵ ρίθαβασθ. ΝΘΠΠΘΥ ἃ τηδη, ἴῃ6η, ΠΟΥ͂ ἃ 

βίαίθ. νοι νου ά θ6 ΠΔΡΡΥ, σᾶ ἤᾶΥθ ΔΠΥ͂ Πα ἰῃ υἱὸν 1η- 

σοηδιδίθηϊ νυ ἢ 1α50166 δηα ἰθηηρθύδηθθ. [{ [ῃ15 θ6 δαχη- 

ἰ6 4. Θνθυυ Ὠ]η σ᾽ Ὑ}}}} [Ὁ]]ονν Ὑν]Οἢ ϑοογαΐθβ Πα τηδιηΐδιηθα, 

8Π4 ἢῚ5 ἰἢτ66 δάνθβδγιθδ δά οοηίτονοσίθα. "6 ογαῖοῦ 

ΟὐρὮΐ ἴο Ὀ6 1υδ8ΐ, δηἀ ἴο Κηον 1υ50166 ; οἰπουψίβα ἢ σδηποί 

ῬΓΔΟΙΒ6. ΟΥ̓ ΡΙΌΠΙοίΘ 11. Ὃ Ρ6 ψτοηρθα 15 Ὀϑίίθυ [ῃ8η ἴο 

ΟΠ, ἴῸΓ 1 Ιηγοΐνθ 5. ΠΟ νἱοϊδίοη οὗ 1810|166 ; ἃπα ἰο ὃ6 

ΡαΠΙΒηθα [ῸΓ ψτοηρ-ἀοϊηρ, [Π8ῃ ἴο σῸ ὑπρυη]βηθά, ἴῸΥ ἴἰ 

ΤΘΟΟΠΟΙΪΘ5. (Π6 βου ἰο ᾿υϑῖοθ. "ΓΠ6 ψόπαάθυ οὗ (8|1161685, 

ψγΠΘη οοταίθ5 ἀθίβπαθα [ῃ656 Ἰδίίθι. ροϊηΐβ, ννὰβ. τη]βρίδοθα, 

ΕἸΣ ΠΘΥΊηΟΤΘ, ΡΥ δοίησ Οἡ ΒΟ ἢ ΡΥΙΠΟΙρ]65, ἢ6 5ῃου]α Π6]Ρ 

ΠΙγηβθ ἢ ἀπα ἢ15 {γἸΘηά5, ἰο ἀο ψῃϊοῇ (Δ1110165 ργοηοαπηοθά 

ὮϊΠ ἀηδ 0 ]6. ΕῸΥ ὈΥ [ἰνησ Δοσοχαϊηρσ ἴο ἴΠ656 ΡΥΪΠΟΙρ[68, 

Π86 ψοιυά ἃνοϊά 1ῃ8 θαβθϑί δη4 [ῃ6 σγθαίθδί θυ]. (-- 09, 

(.) Βυΐ οδημοί ἃ τηδη, ἴΐ τη 0 Ὀ6 ἃ5κθά, σϑίη {η6 δἀναηίΐασθ 

ΔΥΙΒΊη σ᾽ τΌτη ποί Ὀθησ ὑντοησθά, 85 γγ6]}} ἃ5 ῃδΐ δυιβίηρ [ΠΟΥ 

ποΐ ὙὙ͵ΤΟηΡΊηρ ΟἴἤοΒ  ΕὟΥ [ἢῃ6 ἰδίου, δὴ αὐ 15. πθϑάβά. 

Α5. 20 ομθ ἀοθβ ψ͵τοηρ ὈΘΟδιι886 Π6 ριθίθιβ τ, Βαϊ Βθοδιβα 

Ὧδ6 {Π1ηΚ5 ἴο σϑίη βοίηθ σοοά ὃγ 11, {πᾶ τί γησϑὲ που οαὶθ 

18 ὙΔΘΌΘΙΥ υϑοᾶ Ὀν Ρ]αΐο, ορϑρθοῖα!ν ἴῃ Ἦ18. Θαυ]ν αἰδΙοριιθβ ; δηᾶ ἐπδὺ ἐπ 

ἀοβηϊ(ίοη ἴῃ (ΠῸ ῬΑ ΒΒΔΡῸ5 οὗ {π6 Βριὺ. τυ ]οἢ ἢθ οἰΐα8 (4. 490, πὰ. 8.) διὰ 

8. 8589, 190) ἰῃηοϑῦ γϑάϊιοθϑ 105. ποίίοι το ἐπαὺ οὗἉ δικαμοσύνη. 



.] ΙΝΤΕΟΘΌΠΟΤΙΟΝ. ΆΓΘΝ 

(η6 παίατ οὗ τὰ σοοά : [ὉΓ δχϑιηρῖθ, γηυϑβί αἰβι! ησυἱδίε 1ὲ 

ἔγοιη βϑ᾽ [-σταιβοαίίοη. [5 1[ῃ6 16. αἶθο, 8η αΐ ἰο ἄνοια θοιησ 

ψΙΟηρΘα δ ΤΠ6 οἡΪν ννἂὺ οἵ ργθυθηῇηρ [Π]07165 ἴῃ 8}} σᾶβ68 

15. ἰο ἤᾶνϑ ΒΌΡΓΘΙΩΘ ΡΟΨΘΥ γουγβο] , οὐ ἴο θ6 ἃ {τἰϑηα οἵ [Π6 

ΒΌΡΙΘΙΠΘ ΡΟΥνΘΙ"; --- ἴῸΥ Ἰηδίαησο, 1 [Π6 ρΡθορ]θ 15 (ῃδ1 ροννϑῦ, 

ἴο σ]η 115 ἔΠΘΠἀ5Π1ρ ὈΥῪ σδίοθηηρ [ῸΤ 115 ἀ6 5 1165 8πα [Ὁ]]ον- 

ἴηρ᾽ ἃ}} 115 ννῃϊηβ. Βαΐ 1 [Π15 15 ἄοηθ, [6 οἴπϑυ δηά σγϑϑδί- 

ΘΙ Θο04 πιυϑί 5110 οαἱ οὗἩ γοῦν βαη48. ΝΟΥ 15 1 οἵ ΔηΥ͂ 086 

ἴο 5ᾶυ, [Πδΐῖ, 1 γοὺ ὅο ποΐ {Ππ8 ΘομοΙ ΠΙΐθ ἴῃ 6 βονθυθι σῇ ΡΟΘΥ 

ἴῃ {[Π6 5βίαίθ. γοὰ ΤηΔῪΥ ἰο56 γουγ 86. ΕὉΓ [1 5 ποΐ ἃ τηδη 8 

ὈυΒΊη655 ἴῃ (ἢ15 νγουἹα ἴο 566 Κ ἴο βᾶγθ 15 ΠΠ|8. ποὺ ουσῇΐ [Π6. 

δὺΐ οἵ τηθίουιο ἴο πηᾶῖκθ ΠΊΡΘΙ ΡΙΘίθΘηβίοηβ. θθοαιβ6 11 ΒΥ 685 

1 {πᾶ 1π6 τί οἵ [Π6 ρι]οΐ οὐ {π6 ϑηρίηθθυ, ὈΥ δϑοῦ οὗ 

ψΒΙΟῊ 1Π6 ΠΠ|6 οἵἩἨ [ῃοβ86 1ηἰγυβίθα ἴο 115 σδ16 15 ρΡγΙ ΒΟΥ α, ΠῸ 

γηδίζου νυν ϑίμου 1 6 Ὀθίζου ἴῸΥ βυσῇ ΡΘΥΒΟἢΒ ἴο [ἰγ6 ΟΥ̓ ἴο ἀ]6. 

Α τηδη 5 ραστί ἰβ ἰοὸ ἰθρᾶνθ 1 ἰο αοάα ἢονν ἰοηρ' 6 5181] ἴἴνϑ, 

8ἃΠ4 ἴο πᾶ ουΐ ου ννῆδί ρυ!ηοΙρ]65 ἢ6 588} ρᾶᾷ85 [Π6 θύῃ οὗ 

ΠΠ|8 σίνθη ἴο ἢϊτη ; ψνῃθίῃ οὴ {Πποβθ οὗ {π6 ἢδίίθσυϊησ ροἹ "- 

οἴδη, ψν Ὡ]Οἢ ΨΨν1} ἰηνοῖνα {Π6 1ο55 οὐ [Π6 σγϑαΐθϑδί σοοά, οὐ οῃ 
ἴΠο56 οἵ {Π6 τηϑη γγῆο 580. ῇῆσθϑβ ῥ᾽ αβ 16 ἰο {Π6 τϑα] ν σοοά 

8δηἀ υδϑο]. (--514, 4.) Απα [6 βϑϑῖὴθ ψ1}}] ΔρΡΡΙγ ἰο {Π6 

᾿ς Χηδηδροιηθηΐ οὗ ἃ βἰίδίθ.0 θησθ [ῃ86 Δρρυθη!ο βῃρ οὗ ρο- 

[1168] {6 πχυϑί θ6 ἴῃ ρῬμ]Π]ΠΟβορῆν. ΜΙ οἢ γονθαΐὶβ [ἢ6 σοοά ἀπά 

Ἰυϑί ἰο [ῃοβ56 γγῇο βθδυοῇ ἴου ἴθ; δηά [Π6 {τ ρο] Ἰοΐϑη, 

ΟΠ ΓΔΤΥ ἰο νγνἢδί (8 |1Π16ὁ] 65 Πδα τηδϊηΐδὶηθα, τησϑὲ θ6 ἃ ρῇῃϊ- 

Ιοβορῇθυ. Α τηδῃ ψγῃῆο 566].5 ἴἰο ραν ἴπ6 ᾿τηρογίδηϊ ρατΐ οὗ 

8. ἰϑδ θυ ἴῃ [Π6 βίαίθ. τησδί ἢγϑί δ5ὶκ ΠΙγη56 1} ν ΠΘίΠ τυ, ἴῃ ΠΙ5 

Ρτναίθ σαρδοῖῖν, 6 ἢ85 σα] ναϊθα 1516 6. ἃ Πα (θη ρΘΙΆΠΟΘ, 

8 η4 τηδ4θ γηθῃ Ὀθίζου ; [ῸΓ [Π6 δἷπ ἴῃ {1Π6 ρα ]1Ο ἀηα ἴῃ {ἢ 6 

ῬτΙναίθ 5ρΘ 6 15 9η6 8η4 [Π6 βαῖηθ. ὙΠ 1{Π15 1ἢ τηἸηΩ, γΘ 

ΥΤΩΔΥ͂ Υοίατη ἰὼ 1Π6 [Ὀυ" στοαὶ ΑἰΠθηΐδηβ, 8ηα Ὀυίηρσ (Π6}Ὁ 

ΟΠαγδοίουβ ἰο {Π6 ἰουο ῃδίοηθ. 1)14 Ῥϑυῖοϊθβ παῖ {π6 Α1Π6- 

πἰδη5 Ὀθίου ὃ οὐ αἸα 1πΠ6 ὺ ποῖ τί ῃΠου ὈΘΟομη6 1416. σονναυα ν, 

ἰα] καίῖνθ, ἃη4 οονθίουβ [πη ρἢ [η6 πηθᾶβι 65. οἱ 1}15. δ μη] - 
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ἰβδίσαϊϊοη ὃ Απά ἀϊά ποῖ ἴποϑ8 νυϑυ Δἰπθηΐϊδηβ, Πθὰν [Π6 

οἷοβα οἵ 15 Ιοῃσ' ρο! 108] 11{8, βῇονν {Π6]ν ἀθσθηθύδου, ὈΥ 

ὉΠσΤα ΠΥ Ὀγϊησίησ ἀραϊηδί πὴ ἃ ομᾶγσθ οἵ ρβϑουϊᾶ- 

τοι ἡ Ὁ ΤΠ οἰμοὺ ἴῃτθθ τηϑί ἢ θυθὴ ὑγοῦβθ ἰγθαίμηθηΐ 

αἱ {πΠ6 Πδηάβ οἵ ἰποβθ συ βοιῃ, 1 511{π| ΡΟ] ΠΙοΙαη 5. [πον γηπϑί 

Πᾶν ψὶβηθα πὰ Κῆονῃ ΠΟ ἰο τᾶ Κα Ὀοίίθυ. "ΓΠοΙν 1}]- 

ΒΌΘΟΘΒΒ ἰ5. ἃ ρΙΌΟΥΓ {πᾶΐ [ῃ6Ὺ ἀπάδιβίοοα ποΐ ἴΠ6 ἰτὰθ δτΐ 

οἵ γῇηβδίου!ο, -- (πα οὗἨ ρβϑυβυδάϊησ ἤθη ἴο 811 δἱ {πΠ6 σοοά, 

ΤαΙΠΟΥ (ΠΔῃ 1Π6 ρ]θαβαηίΐ: δη4, ἱπα 664, [ῃδὶ [ἢ Ὺ γγθῦθ ἰρ- 

Ὠοτδηΐ οἵ ἰῃ6 [δ]ϑθ τί, αἶβο, 1 [πὰϊ βῇδὉ]65 115 ρΟββ βϑοῦθ 

85 15 8||6σθα, ἴο 581} ἰὴ βαίθίυ δια 1ῃ6 βίουιηβ οἵ ρο 08. 

(--517, Α.) 

ἴῃ {Π15 τι γδιῖςα 816 δἰίαοῖς οὴ ΤΌ οὗἉ {Π6 στϑαίθϑδί τηθη οὗ 

ΑἸΠΘΏ5, --ττ’ 6 ΟΘΥΔΙΗΪΥ ηοί, 1Π ΓΘ οΥ, ᾿ῃ ΔῊΥ ρΡοϊηΐ, ἴο Πὰη- 

ἀγοαβ οἵ ρυθ!ῖο οΠμαυδοίθυβ ννῆο πᾶν θθθη δχίο θά ὃν ΟΠ τ18- 

{18 ΠΙΒΙΟΥΊΔΉ5, ---- 16 ἀἸΒΟΟνΘ  8η Θχαβρϑυδίοη οἱ ἔθ] ησ Ἰῃ 

ΡΙαΐο, ρτοάυοοδα Ὀγ [μ6 υπη]υϑὶ [ἴα οἵἁἨ Ὠ15 τηδβίθι, δηα Ὀγ 18 

ψ]46 αἸἤδυθησα θθίννθθη 5 Οὐ ΡΟ] 68] νίθυνβ ἃΠα {Π056 οἵ 

ἢ]5 παίϊνθ ἰᾶὰη4. Νοὺῦ σδῃ ἢ15 σῃπδιδοίθυ ᾿η σθηθίδὶ θ6 ἔτθθὰ 

ἔγουη [πΠ6 σῃατσθ οἵ ἴδυϊ-παϊηρ. ΤῸ 115 6 νγὰβ ἰϑα γΥ 

{πδ΄ υπσοοϊηγηοηΐν ΠΙΡῊ βίδα τ] ἢ [πΠ6 ἡϑίαγθ οἵ ἢ18 

ΤΠ σοΙηρθ! θα ἢ ἴο ἔοσγιῃ ; δη4, ἀννθ! ]ηρ δ]οοῖ, ἃ5. Π6 

αἸά, ἔγομλ (6 ἰυττηο1} οἵ ρο] 165. ἢ ΟΟηἰθιηρ]αίϊγθ υθίγθ- 

τηθηΐ, ἢ6 οουἹὰ ῃοΐ δϑίτηδίθ 411 [Π6 ρυϑοίιοαὶ αἰ] 165 

ὙΏΙΟἢ θυθη ἃ ροτίθοϊ βἰδίθθιηδϑη τηυδί ΘΠΘΟμΐο [ΠῸΠ] ἃ 

ΒΡΟΙ]Θα δηα 561-16 ρθορῖθ. Βυΐ 1 να βίγικθ οὰαὐδ ψνμαΐ 

15 ἀὰ6 ἴο {πΠ656 ΡΓΘ] 1665, νγα πλυϑί πα βοιηθίῃίησ οὗ 118 

1166 ΘΕ Ἰῃ ἢϊ5 ὈΪδηηθ οἵἁὨ ““1Π6 ἔουγ.") ΤΠ νϑτν ἰδοὶ {πα Πο 

ἀτγαννβ ἃ Ὀγοδά [1η6 θθίνγθθη [ἢ 8 δηὰ Αὐβι! 465 (526, Β) ἰβ 

ΡΓΘδϑατϊηρίϊν ρτοοῖῦ οὗ ἃ γθὰ] αἰ Πδγθηοθ. ΤΠΘΥ πγοῦθ ΒΙρἢ- 

Τ]η6686α ΘΔ άθηβ οὗ ρϑυῖθ5. γγῆο Πυχηογθα [Π6 ρθορίθ ἴῃ τδην 

οὗ 115. νυ ]5}165 [ῸΥ [16 βᾶκθ οἵ Κβθρίῃπρ ροννϑι, δηα βοισῃΐ {Π6 

ἘΞ 566 Αρρεπάϊχ, Νο. 11. 
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δτθαΐηθϑθ, θυΐ ποῖ [ῃ68. τὰ] νγ6}]-Ὀθίησ, οὐὗἨ [ΠῚ], σΟυΠΊΤΥ. 
Ηδὰ {Π6Ὺ 

“(ρ αἰν!ηἰν ἀϑριγοᾶ, 

Νοῦ οἡ {π6 Ὀγοϑῖῃ οὗὨἨ ρορα ΑΓ ΔΡΡΙδι186, 

Βαΐῦ {πγουρὴ ἀδρθηάθηοθ οἢ (88 βδογϑᾶ Ιδννϑ, 

Ἐγδιηθα ἴῃ {Π6 8000 ]8 υΒογα νγιϑάοτῃ ἄνγοὶὶ σοι γϑᾶ, 

Ιηΐθηΐ ἰο ἔγδοθ [6 464] ραίῃ οὗ τρί," 

δά {πΠθὺῪ Ῥθϑὴ ρῃι!οβορῇ!ϊοαὶ βίαίθϑιηθῃ, δἰμηϊησ δἰ ᾿υ51166 δηά 

1ῃ6 ΠΙσμοϑί σοοά, [ῃ8 81Π165 οὗ ΑΙ πθη5 ψουὰ ἤδγθ Ὀθθη [655 

ΟΡΡΓΘΒΒΘα ; [Π6 ρϑθορίθ νου]ά οὶ πᾶνϑ σγόνῃ ὑγοῦβθ 80 [ϑϑί ; 

μου {Ππϑηηβοῖνοβ ουα πᾶνθ ΡΥ βϑθα βοιηθίῃίησ οἵ {Π617 

Οὐ ΥἸΓ.6 ἀρΟη [Π6 βίδίθ, δη4 θθθῃ 1685 {Κρ ὶγ ἰο βυ ΠῚ ἀἢ- 

ἸαΒῈν ἔγοη Πο56 ἴο νοι ἴπθΥ μαὰ ἀοηθ σοοά. 

Βαΐ 15 11 ποΐ βίγτδησθ [ἢ ΡΙδάρ βΒῃουά ΤριΌ δ ἢ [Π656 Ρο]- 

1ΠΟἸΔῊ5 τυ ἢ [Π6 11 11-ϑυσοθϑθ, 85. ἃ ρτοοῦ οὗ {π6 1 ψνδηΐ οὗ 

ν γίθουβ βία θϑιηδηβῃρ ΙΒ 15 [Π6 ροϊηΐ ψν Ὠ]οἢ ΑὙΙΒΕ 468, 

{Π6 Β'ορ!βῖ, ρῬΥθϑβθϑ ποδί δ ἴδοίνοὶν ἴῃ ἢΪϊβ ἰοησ ἃη4 νγθ811- 

5026 ἀδθίβησα οὗ “1π6 [ουγ." 1 ΠΠ-ϑυσοθθβ ἰβ ἰο θ6. [Π6 

ἰοϑί, νυν ῆδί 15 ἴο θ6 δύριῃβα {πῸπὶ 1Π6 ὕνγο γϑρτοθαίθ σοϊηρδῃ- 

'Ιοη5 οὗ βοογαίθβ, Οὐα5 ἀπ ΑἸοιθιαάθϑ (Αὐϑε, 46. Θαδ- 

[οΥν 15, ὦ. θῶ, ΠὨιηδογί,, ἀ6 Ἐποί. ὦ. 111) ὙΠ αΐ [το 

ΡΙαΐο᾽ 5 ἃθογῖνθ δίίθιηρίβ ἰο πηᾶϊτθ ἃ πηδη ουΐ οἵ Π)]οηγϑβιὰβ οὗ 

ϑγτάσυβο (802 -- 804, 8924)} ΝοΥ 15 Ρ]αΐο, {π6 ϑορῃϊδί σοθϑ 

Οἢ ἴο 8||6σϑ. σοηϑιβίθηϊ νυ] ΠΙγη56 1 Βη 66. ἢ6. ῥα ]565 Ρϑυὶ- 

οἰ65. ἴη 1η6 Ῥῃεάχαβ, [ῸΓ Π15 τ θίουι δ] 511}. [ἿΙῺὴ 1Π6 Αρο!- 

οσγ (31, 15). ἢ6 γηδῖκθϑ ϑοογαίθβ δπση {πᾶΐ ὯῸ οἣδ δῇ Ὀ6 

Βα 8 γγῇο Ορροβϑθδ ΔΩΥ ρορυΐδοθ, ΟἹ Βίτ]ν 65 ἴο ριθνϑηΐ 1η]15- 

[166 ἴῃ ἃ βίδίθ, ἅη]6 55 Π6 ἀγοϊά ρυθ]ο 1Π{8 δηά ᾿ϊνγ6 ἃ5. ἃ ρ1]- 

ναίθ οἰζθη. (948, 8358, 866.) Αηά, ἴῃ οὔΐ αϊαϊοριιθ 11- 

5610 Β6 Ρι ΠΟ η665 5βαίθιυ ἴο 81156 ἴτογὴ θθίηρ Π|κ {ῃ6 5ον- 

ΘΙΘΙΡῺ ΡΟΥΘΙ, ΟἿ᾽ [ΤῸΠλ Παν]ΠΡ᾽ ΒΌΡΥΘΙΏΘ. ΡΟΥΘΙ ἢ ΟὨΘ᾽ἾΒ ΟΥ̓ 

Πδηά5. Ασαίη, ἢ βᾶγβ: “1 Βῃου]ά ΡῈ ἃ ἴοο] ποί ἴο πον 
οῳ.- 

ἘΞ ΟΟμΡ. Αρροπᾶϊχ, Νο. 11. 



͵ 

ἹΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

{παὶ αἱ ΑἸ ΠΘΩ5 Δ ΙηδΠ ΤΔΥ 50 ΠῚ δηυίῃηρ." Απά γοὶί 

{Π6 δοῖ. {πᾶΐ {π656 βίαἰθϑιηθη 616 ποῖ βαΐδ ἔτοιῃ {πΠ6 βῇδοίβ 

οἵ ρορυΐαν ἱηργαίτααθ, 15. ἢ15 ρτοοῦ [Πδΐ {πον ἀ14 ποῖ ΟΡΡΟΒ56 

[Π8 ΡΘορίθ, οὐ βίτινβ ἴο ργθυθηίΐί 1Π] 5{166. 

Ηονν {Π6 Τϑαβοηδ 6 Π 655 ΟἹ Θομηβιβίθηου οἵ Γ]αΐο, ἃ5 ἴο 1Π15 

Ροϊηΐ, οδη Ὀ6 ἀοίθπαρα, 1 ἀο ποί 5866. {]|-ϑυσοθϑ οουἹά.. 

αν {Π6 ἔογοθ ψῃϊοῇ Π6 οῖνθϑ 1{ ΟΠΪΥ ἴῃ οᾶ56 [Π68 ᾿πἤμπθησθ 

οἵ 16 Ὁ, τηθη ουαϊννοισῃθα τΠ6 ορροβίηρσ ἰηἤμπθησαβ οὗ ἃ}} 

ΟἾΠΘΥ σᾶ565 δοί!ηρ δ {Π6 1} {ΠῚ 6 ἸΡΟΙ [Π6 ορροβὶίθ 5146. [ὴ 

ΘΘΠΘΙΆΙ, ΠΟυΘΥΘΥ, 10 την θ6 5814 {παΐ ρο] ΠΟΙ ἢ5 γγΠ0 ΘΟΠ1- 

Ῥἰαίη οὗ Ἰησταί 46. ΔΥΘ ΟΠΪΥ γοᾶρὶησ ναὶ πο Ὺ Πᾶν ΒΟΉ. 

ΤΉΘΥ Πᾶνθ {ἰἸοκ] α 1ῃ6 ἢο6 ρα]αίθ οἵ 1ῃ6 ρθορὶθ ὑπ] (Π6]1 

ΘΟΟΚΘΥΥ ρΙΘᾶ565 Π0 ἰοηρσοῦ; πα πον, ὈΥ ἃ τοϊδίοη ἴῃ ΟΠΊςΘ, 

Ὑ Π]Οἢ νγὰ5 σἱσῃς ἴῃ (Π6ῚΓ ΘΥ6 5. Ὁη1}] [ΠΟῪ ΘΘΠ1Θ ἸΠΐο ρΟΥΨΘΥ; 

8Π4 ψτοηρ αἰϊουνναγάβ, [πον ἀγα ἀνίνθη ἔσο {Π6 Κισῃθη ΒΥ 

ΠΘῸ παπάβ, γγῆ0 ΡῬΑΥ͂ ἃ Ργ166 [Ὁ [Π6 5ιἰπαΐοη, πα ἢᾶνθ 

ΙΘαΙΠΘ ἃ Βοὴθ Πουσοῦ τί οἵ []βθῃοοά. [1 νγᾶβ8, ρϑύῃδρϑβ, [ῃ8 

ΒΙσῃϊ οἵ βοῇ ἢδίίθυθιβ οἵ [ῃ6 ΑἸμθηϊδη ἀδηιιδ [Ὁ]]|6 Ἰηΐο 

ἀἸβσυᾶσο, {{πᾶΐ 164 Ρ]αίο Ῥαυοηά [Π6 θουηάβ οὗ {τὰ{ἢς͵ Ἰη 11η- 

Ρυϊηρ 8}} [ῃ8 11-ϑυσοθϑθ οἵὁἨ ρο! ΠἸοΙδη5 ἴο {Π6 1} τναηΐ οἵ 6οΥ- 

Γδοῖ ΡΓΙΠΟΙΡΙ65, ---- ἰο {61} δἰγηϊησ ἃ ρἰθᾶβαϊθ ταίῃθυ πη 

σοοά. Βοίηρ ριθοσοαριθα ὈΥ {Π15 ρᾶγα] νίαν, ἃπα μανίην 

ἃἰ8ο 1 ΠῚΒ τη [ῃΠ6 ΡρΥθίθῃβιοηβ οἵ {π6 ορῃ!δίβ, ---- {Π6 

1 5 οἵ βοῇ ΡΟ] ΠΠΟΙΔΉ5, ---- δὶ {ΠΥ σου] Τηδᾶ]τα τηθῃ 

σοοά, 6 ἰοβθβ βίσῃί οἵ ἴΠ6 σγϑαΐ {γτὰς}ἢ, 1Πδΐ, 1 ἃ σοιταρί 

ᾶσθ, ἃ σοοά πηϑδη τησϑί βυΐδν 11] [τότ {Πο56 νου ἢ6 {1165 ἴο 

βθηθῆι. 

Βαϊ ἰο τϑίυσγη ἰο {π6 ἀϊδίοσαθ : --- ΥΏΘη. ϑοογαίθθ δα θχ- 

ΡΙΘ5βθα βοῇ 8η ορ!ηΐϊοη οὗ {ῃ6586 [Ὁ στϑαΐ βίαϊθϑιηθη, (8]- 

110165 τϑρθα, {πᾶ πὸ οπ6 οἵ 158. οὐ σΟΠΙΘΩροΟΥΔΙ 165 σοα]α 

ΘΟΙΏρΡδΓ6 νυ] {ΠΘῃ 1η [Π6 νου 5 ἰῃ6Ὺ Πα ἀοηθ [Ὸ1 [Π6 5Βίαΐθ. 

ἴῃ δῆβννϑῖ, ϑοογαίθβ δα τηϊ5 {παΐ (Π6ν ἢδα 5ῇονγῃ ΠΟΟΙΏΓΊΟΗ 

ΔὈΠν ἴῃ στα ίγιησ ἴπΠ6 ἀθβιτοβ οἵ {Π6 ρθορίθβ. μου μδα 

ογθαίθα {Π6 5}105, νγ8}18, ἃη ἃ ἀοοκβ οἵ Αἴῃθηβ, Ὀυΐ {πΠ6 Ὺ αἰξ- 
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οτθά ἴἢ η0 γϑϑρθοῖ ἤτοι {π6 ρο]]ποϊδηβ οὗ [πΠ6 ἄδυ ἴῃ {Π6 

τηοἴϊν 65 οὔ {πΠ6]γ δἀτγηϊηϊδινίίοη. [{1Π6 ΠΙρῃθϑί σοοά οὗ {π᾿ 

δίδίθ βῃου]α θ6 {π6 ϑἰδίθϑιηδη᾽β δῖ, ἴπΠ6ὺ σοι] ΠΟ [ΠΟ] 

οἸδίτι {15 {Π|6. [8 ἃ ΘΟΟΪΚ ΟΥ̓ ἃ ΨΥ ΘΙ Οἡ ΘΟΟΪΚΘΥῪ σου] 

οΪδῖμ ἴο ταηῖς ψΠΠ [η6 τηδϑίθυ οἵἨ συυηηδβίϊοβ ἴῃ ΡΙΘΒΘΥ ΙΗ 

[π6 θΟά ΠΥ πθα! ἢ. Απά ἃ5 βυσῇ ρϑύβοῃβ, 1 Ἰπίγυαβίθα ψ ἢ 

106 οαγα οἵ {πΠ6 θοάγν, νου θ6 Ὀϊαιηθα ννῆθη 1Π 6 γηδίϑα!θ 5 

δυϊβίησ ἔγογη ἰαΧυΥ Βῃου]α σομηθ οἢς 50 Μ01}} {η6 ρΡοΙ ΠΟΙ η, 

γῆ 5665 10 ρίθαβθ σϑίμϑου. 1Π8ῃ ἰοὸ ριοῆίΐ, θ6 ρυῃβῃθα ἴον 

ΡΟΙ ΘΑ] ον] νυ] Οἢ ἢ6 ΟΥ̓ ἢΙ5 ρυθάθοθϑϑουβ ἢᾶγϑ οσοδβὶ θᾶ, 

6 ποδά οὗ ἃ βίαϊθ τηᾶν ποῖ σοιῃρίαϊη οἵ ἱηρσταίτίααθ : [ὉΓ 
{15 ὈΥ ΠῚ5 πηιδηδσθιηθηΐ {πᾶΐ 1ΠηΠ6 οἤδυϑοίθυ οἵ {ῃοβθ ΠΟ 

ΘΟΙΏΡΟΒΘ ἰΐ ἢδ5 στοόννῃ ψοῦθθ. Απᾶ [8Π8 βδη86 μο] ἀβ σοοᾶ οὗ 

16 ϑορῃϊδβίβι ΠΟΥ ργθίθηα {πᾶΐ {ΠΘῪ οδῃ τηᾶ κα {Π61ν α18- 

ΟἾρ[6 5 Ὀθίθυ ; ἃηά γϑί πηὰ δα] ἢ [Π656 ΥΘΥῪ ΒΟΠΟΪΔΥΒ [ῸΓ 

Κααϑρίηρσ θδοῖ (ῃ6 ργῖοθ οἵ ἰα!]οὴ ἔγο [ῃ6 πη]. ἃ Πα [ῸΥ ΟἸΠΘΥ 

διοίβ οἵ υπιῃδη τ] ηθ585. Βαΐ νγνῃῆδϊ σοοά, ἀθῃηδη 45 (8 |1161685. 

8 γοι! 580 οὗἩ Βι ἢ νγου ἢ] 655 ΠΊΘη ἃ5 [η6 Θορῃϊδίβ ΤΟΥ 

816 [Π6 5816 ψ] ἢ ΤΠ ΘΙΟΥΙΟΙ Δ ἢ5. Δ ΏΒΘΥΒ. ϑοογαίθϑ᾽ ΟΥ̓ ΠΘΑΥΪΥ 

80; ΟἿΪν βοιηθνῆδί ρον ἤθη, Ὀθοδυβα ἰῃ6Ὺ ἄθαὶ νυ ἱἢ 

ΡΙΠΟΊΡΙΘ5. νυ] ἢ τῇ θίου οἰ 5. ΤΏΘΥΘΪῪ ἀρΡρΡΙγ. [{{ πον, 1Π61Ὁ 

ΡΙΓΘΙΘΒΙΟη5. 816 ψγ6}} Ὁ η464, [πο γς ἃ5. γ706}} ἃ5. ρο  ἸοΙ8 5. 

Ουρι ἰο δα. πὸ ἱπσταῦταδα ; [Π6Υ δῃου!α βιϊρυϊαίθ ἴοσ πὸ. 

ἴβθβ οἵ Ἰηβίγποοη Ὀθίουθῃδηά, ἰγυβίηρσ ἴο [Π6 σϑῃθσοϑιν οὗ 

[Π056 Ραρ 115 μοι {Π6 Ὺ Παά ρυτροά ἔτομι νἱςθ.Ἐ (-- 91, Δ.) 

Ηδνίηρ πὰ σοιηραγθαά [Π6 ἃιῖβ ΘΟ δίῃ δἱ ῥ᾽ θαϑαῦθ 

Ὑ 1 [Πο56. νυν ΠΟ ἢ δ᾽π αἱ σοοά, οογαίθβ χη |κθ5 ἃ ρβίβοῃδὶ 

, Ἐ ΒΟΒΙΘἰογΔοΠοΥ {Π||η|κ8 {πᾶ {Π15 15 δἰτηθᾶ αὖ Αὐἱβίρραβ, γ1ιο, ὈΥ ῥα κὶπε 

ΘΑΥ ΤῸΓ 15 ᾿Ἰπβίγ πού οηβ, Ὀτοιρ ῦ ΤΘΡΙΌΔΟ. ἀροη {μ6 δοογαίϊο ΡΠ ]]ΟΒΟΡ 6.5. 

ΤΠ Ὀδϑύ δοοοπηΐ οὗ [Π6 γϑηλ ΠΟΥ ΟΠ 5 σίνθη ἴο {π6 ϑορῃϊδίβ ῖο 1 Πὰνθ 

τηϑῦ ἢ 156. σοηίαϊηθα ἴῃ Ὁ] οἰκου 85. Εββαὺ οὐ Ῥγοάϊοιβ, 5. 18 δηᾷ Ὑτῖ- 

“ἴηρϑ, ἴῃ ΘΙ ἀπ ΝΕΚοΒ ἘΠ ΘΙ ΠΙβομο5. Μαβθιι, 1. 22, 864., ἃπᾷ βίποϑ. 

γορυϊηἰϑα ἴῃ [15 “ ΚΚ]οίη ϑομχι θη," Ῥατὶ 2, Ρ. 593, 8604.. 



ἹΝΤΟΘΌΟΤΙΟΝ. χὶν 

ἈΡΡΘΑ]Ϊ ἰο ([Ἅ}1160165. ““" Ὑ Ϊοἢ τποάθ οἵ βϑυνίηρ {Π6 βίαϊθ ἀο 

᾿γΟὰ ΠΟΥ ΘΧἢοΥΐ τὴ6 ἰο [Ό]]ον ; ἰπαΐ οὗ βθϑκίησ 15 θθϑί Ἰῃΐθυ- 

δϑίβ. οὐ ἰῃϑί οἵ σαΐθυηρ [ῸΓ 115. ἀΘ51Γ65 ἢ 77 (Δ }Π1|6]65 Ρ υβιβίβ 

ἴῃ 16 ]Π1Πσ ΟΥ̓ΘΙ [ῃ6 βδῖηθ βίοτυ, {παὶ βά 6] γ ᾿ῃ ἀοϊηρσ σοοή 

γγ}}} γα κα Πϊτ βυῖθυ 1πΠ6 1οβ5. οἵ ἃ1}1] 1ῃ]ηὴρβ8. ϑοούαίθβ 80- 

Κηον θάσοϑ, ἢ ουἀθηὶ Δ᾽] υϑ!οη ἴο ἢ15. τὰ] δηα σοηάθιη- 

ΠδίΊοη, ἰπδί Π6 15 Θχροβθα ἴο βυσῇ ἀδῆρθυβ το θ86 γηθη, 

 8ηἀ {πμαὲ Π6 σου]ά 58 Ὺ ποίϊμίηνσ ἴῃ [Π6 σουτί νν ὨΙοἢ σγουἹά νη 
ἤῖτὴ {Π6 ἔΆνοι οἵ Π15 Ια σθθ. [{πἢ6 βῃουϊα ὑὐρθ, οὴ [15 ἀ6- 

ἴδησθ, {πὶ ἢ6 δα ορροβϑὰ [π6 ρυθ!1ο νν}}} θη 11 νγὰβ θα56- 

Ιγ οἰδυηογοιβ [ῸΓ ρτθϑθηΐ σγαιβοδίίοη, {πᾶὶ ῃ6 Π8α βίσίνθη ἰὸ 

ΤΩ ΚΘ τηθῃ σοοά, ἃηά ᾿δα [Π61} τνν 68 }1-θθιησ ἴῃ ψίθυγ, 6 ψου]ά 

ἴαγϑ ἃ5 ἃ ρῃγυϑιοίδῃ γϊσῃΐ ἄγ ΒΘ ίουθ ἃ Ἰυ1Ὑ οἵ Ομ] ἀγσθὴ ἢ 

ἃ ΘΟΟΪκ [Ὁ ἢ]5 ἀσοιβοῦ. αΐ ἢ6 οϑ]]θα σοοά, (Π6Ὺ σα] δὰ 

6.1} ; ναί ἢθ οδ θὰ μυγίίαϊ], [πο Ὺ σα]16 ἃ ρθαβαηί. [{ νγὰϑ 

Ρδϊηΐα] ἴο θ6 ρϑυρίθχϑα ; δηᾶ γϑῖ ἢ6 τηυϑί ἰθδα ἤθη [Πτουρἢ 

ΡΟΙΡΙΟΧΥ ἰο τὰ. δου!ά ἢ6 ποῖ, {ῃθῃ4 Ὀθίοτθ βϑυοῇ 

Ἰπᾶάσθβ. 6 ὨΙΠ]561} ρουρί χά, ἀμ δἱ ἃ [οβ85 Ὁ ἃ ἀθίβθηοθ δ΄ 

« Αηά ἀἋο γοι [Π]ηἸκς {Π6ῃ.᾽) 5αὰγ5 Ο}1Π10165 ἀσαίη, ““ (Πα 11 15 

γγ6}} ἢ ἃ δὴ γγηο σδηηοί ἢ ]ρ Ὠἰμηβο] ὃ ̓  « Αβϑυσθα- 

[γ.) τϑρ168 ϑοογαίθϑ, “1 σου ]ὰ θ6 γϑὺν 1 ψν ἢ τη6, 1{ 1 

σου] ποί σιῖγθ τυ βθ}  [Παἱ πο ὶρ ψ ϊοῇ Πᾶ5 6 θη βἰνουνῃ ἴο 06 

{τ]Υ δυο ῇ, ---- 1 σου]ά ποὶ οὔβουνα [Π8 τὰΐθ οἵ τῖσῃϊ ἴῃ 81} 

ΤΥ τοἰαοηβ. [,6 ἃ ΤΙηδη 5ῆον" 1τὴ6 [Ππ8{ 1 δὴ ἠοΐ βθεϊκίηρ ἴο 

ΠΘΙΡ τγβοὶ τ[ῃυ.5. δηἀ 1 5}.8}} Ὀ6 ἀϑῃδιηθα οἵ γγ οπαγδοίθυ, 

8 πα Ὀ6 στονβα 1{[1 πθϑά ρυμῃιϑῃιηθηί. Βα 11 ἀϊ6 ον νδμΐ 

οὔ [Π6 Βαίογίηρ τί οἵ τῃθίοτσίο, 1 51.8}} πο 6 βοῖῦυ. ΕὉΓ 

ΠῸ ΟὔΘ6 ΨΜῇο ἰ5. ἃ ἴδῃ, 8ἃπα [58 τϑᾶϑοη, ἴδαϊβ ἀθδίῃ ἴῃ 

156 10 Ὀὰΐ ταῖμου ἰο ἀο ψτοησ,. ΕῸΥ ἴο σὸ ἰηΐο {ῃ86 οΟἰΠΘΥ͂ 

ον ψνΠΠ ἃ 5οὰ] {]] οὗ 811 τηδηπθῖ οὐ ἰμί αν ἰβ [η86 ψνουβί 

οὗ ον||5. (--829, 4.) 

οςς ανίηρ [Π0ὺ5 Ὀτουρί [Π6 ἴνγο ρυϊποῖρ᾽ 5. οὐ δοίίοη ἴὸ {Π6 

οὐηΠη65 οἵ [ῃ6 ἴνγο βίαίθβ οἵ θϑίησ, ἢ8 οοβθβθ νϑὺῪ θοΌΪυ, ὃν 

Ρτθβθηίηρ [ῃΘγὴ μι οοηίταβί ὈΘυομα [ῃ6 σᾶνθ. ΠῚΒ νίϑννϑ 



ΧΙνὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

816 ἰηΤΟΔυσοα ἃ5. δῃ δχρ᾽δηδίίοη οὐἩ [πΠ6 σοπηηοη πηι ἐζμιδ 

ΘΟΠΟΘΥΠΙηρ ἃ Ππἀστηδηΐ δου ἀθαίῃ ; νι οῆ, ποννανοσ, Ρ]αΐο. 

ΒΟΥΌΆΡ]65 ποΐ ἴο 8]16 1. [Ὁ ἢ15. οὐνὴ ρυῦροβθθ. ΤΠ νίθννβ ἅ16 

[Π6868 : --α ΓΘ. σΠδυϑοίθυ [ουηθα ὈῪ αἰβγθσασγαϊηρ [Πη6 σοοα 

8η6α τ]σῃϊ, ἀηα ρατβαϊηρ ρΙθαβαγθ, πχαϑί θ6 ἰαϑίϊησ, νν ἢ 116. 4] 

[ῃ6 δἀνδηίαραβ 11 οἴ 5. 16 [ΘΠ ρόσϑῦν, θοϑίησ οΘοηπθοίθα ψ Πἢ 

{πΠ6 ννουἹά ἂπᾶ 1π6 ψτοηρσ Ἰπαστηθηίβ οὗ ἤθη. Βαΐ, δἱ ἀθαίῃ, 

ΓΘ Μ01} σοιὴθ ὈθίοιΘ ἃ ᾿Ἰυασθψῃο ψ}]] ἸοοΪκ αἱ (Π8 θᾶγα βοὰ] 

8η4 σἷνθ βθβηΐθῃσθ δοσοιαϊηρ ἴο 115 48 165. Αὐποηρ [18 Π5- 

Θ͵ΊΘΒΒΟΙΒ, {Π6 16 Δ΄ ΒΟΙῚΘ Ὑγὴ0 816 Πποΐ φΌΠΘ ἰοο [81 'η δυϊὶ ἰὸ 

θ6 ουτα 16. ΕὟΓ ἴπ656. ρα ηβῃγηθηΐξ, ΠΥ 85 11 γησϑί Ὁ6, 

Ὑ11 ρύονθ ἃ σοοά. ΟἸἰπθῖβ, μανίηρ ραϑβθα θβθυοῃά [6 τϑδοῇ 

οὗ ἃ ου18, ν}01}} Βα ΠΥ Θίθυηδ!]ν, ἃ5. 8ἢ ΘΧΘΙΊΡΙ6 ἰο ἃ}} ΨῃῸ 

508} Ῥ6 Πο! ἃ (ῃἢϑ. Οὗ [15 ἀθβουὶρίίοη, ἃ ἰδυῦρβ ρϑυί νν}}} Ὀ6 

ἰγγδηΐβ ἃηα ΟἴΠΟΥ 6 ἰῇ ρουοῖ, Ψη0 δά οὐ ϑϑυίῃ {Π6 

στοαίθϑί ΠΠσθη86 ἰο ἀο ον]. Βαΐ 1 οπθ οἵ ἴΠθ686. {κ ΑὙ]δ- 

[1465.. Τ1565 ἃθονθ [Π6 ἰδ ηιρίδι!οη5 οἵ ἢ15 βίδι:οη οἡ ϑαγίῃ, ἢ15 

γουγα τα ψ}1}}} θ6 50 τηποῇ (ἢ6 σγθαίθυ. 6 ἰδΥΡΘῚ ΠΟ ΘΙ, 

δονγθνοῦ, οἵ ἰῆοβθ ψῇῆο τϑοθϑῖνθ γθυγα 5 νν1}} 6. ρτϊναΐθ ρθὺ- 

ΒΟΏΒ ; 8η44, ΙηΟΥ6 ΘΘροΟ Δ ]γ. ρἢΠ]ΟΒορῃθ 5 0 Πδα Ποὶ ΤὨ]η- 

σἰϑαὰ ἴῃ ρυθ]ῖο δἤδιθ. ὙΠ [Π15 {π|4] ἴῃ νἱθνν, ϑοογδίθϑ 

Θιϑϑθυίβ (ἢαὶ 6 5ίγ1ν65 ἴο ὈΠΠρ᾽ Π15 508], ἴῃ 115 τηοϑί ἢ] ἢν 

οοπαϊἤοη, Ὀαίοτα {π6 πᾶσα, δηᾶά (ἢ ἢ6 βθϑῖζβ ἴο ἰεδά ἢ15 

[8]1]ουγ- θη ἰο ἄο [Π6 βαῖηθ. ἀπά ἴο {Π|58 6 πον υὐσθϑ5 ( Ὁ]- 

Π10165. νγαυπίησ ἢϊηλ {Πὰΐ {Π6 {0181 [Π 6 νν}}} ΒΘ. γποτ8 βϑυϊοιϑ 

{Ππδ 811 δῦ] ομθϑ. δηα ἰῃαΐ, ψΠΠουὺΐ βασῃ ἃ ρυθρδυδίοη. 

6 ψν1}] θ6 πᾶ ]6 ἰο ἢ ὶρ ΠΙμηβϑὶ , θαΐ, Βρθθο ἢ 685 δηα ροτυ- 

ΡΙοΧϑά, πηυϑί βαυ ἰο οῦβα {Δ η Θαυί]ν Πα ]ρΉ 165. (δ ]- 

[10165, 6 σοῃίπιι65. τηϊσῃϊ ἀθβρίβθ βασῇ [Δ 0165, Δη4 {Π6 (τατῃ 

1Π6 ν᾽ σοηίαΐη, 1Γ 6 σου! βου δηγνίπίηρσ Ὀοίίου. Βαΐ 15, 

ὨΘΙ ΘΙ ἢ6, ῬοΪα5. ΠΟΙ οΥρίαβ ἢδα θθθη 806 ἴο ἄο. που 

Βῃομ!α, {ΠΥ Όγ6. ἄστθθ νυ Θοογαίθβθ, {παΐ ἴο 6. ἃμα ηοΐ 

ἴο Βθϑιὴ ἴο Ὁ6, ἃ φορά πΊ8Δη 15 ἃ φσοοά {Ππ|ηρ ; (ῃαΐ {π6 ποχὶ 

Ὀθϑί {π]ηρ ἰ5 ἴο θθοοίηθ ροοά Ὀγζ βιαθη!1ηρ ἰο ΡΠΙΒῃγηθηΐ ; 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. χΙν 

{Παὶ 411 βαιίθυν οὐἁ οῃμθ᾽β 56] οὐ οἴπϑιβ, οἵ ἃ ἴδυν οἵ' ἃ τῃυ]τ1- 

ἰᾳαἀ6. τηυδὲ θ6 Βῃηη66 : δηα ἰῃαΐ γῇθίουϊο, Π|κ6 θυθυυίῃϊησ 

6Ἶ5βθ. τημϑὲ θ6 υ8θ4 ίο ρῥτοιηοίθ {πΠ6 τἱρῃΐ, δηα {πᾶΐ οη]γυ. 

ἐς Τιοῖ υ5,9 [Π6η.᾽) 6 5805 [ἢ οἱοβίηνσ, “" Ἰοῖη ἰορϑίῃβι ἴο ᾿ϊνθ 

ΥΙΓΓ ΠΟ ΒΥ ΟἹ 5.0. ΡΙΠΟΙΡΙ65 : [πῃ οδῃ ψΜ6 θαϑβϑί Δρρὶυν οὔ - 

56 |ν65 ἴο ρο 105, ἢ νγν6 816 Π0 ἰοῃροὺ ἃ οαΐ οἡ [ῃ6 τηοϑί 

γΤηογηθηΐοιβ 50] 6 οίβ. 'ΓῺΙΒ 15 (ἢ6 οἡΪν νγᾶυ ἴο ἰϊνθ νγ6}} πὰ 

ἴο ἀἸ6 νγ6}}.᾽ 

ὙΠ τοβϑρϑοί ἰο [Π6 οἷοβθ οἵ [Π6 (ἀουρίαβ, νυν ἢ τησϑὲ Ὀδ 

οουπηίθα διηοηρ ἴΠ6 ἤπθϑὶ ραββᾶρθβ ἴῃ ασθαϊς, 11 τη θ6 οὉ- 

Βούνθα {πδΐ ΡΙαίο βῆοννβ. δἰβθννἤθσγθ {Π6 βϑγηθ [ΠΟ] 80 ἴο 

ΟἸοίΠ6 ἴῃ ἃ πηυίῃ]ο 8} ἀ 1655 ἴΠ 056 ρα 15 νυ ]οἢ 116 θαγοηά [Π6 

Ὀουπαάβ οἵ τϑᾶβϑοῆ. [}{ 56 6115 8ἃ5 1 Πα [δ]: [Π6 πθϑὰ οὗ [Π6 

γΘΏΘΥΔ Ϊ Δα ΠΟΥ δηα ροβιίνθ βϑσδησ65 οἱ ἃ γϑυθίδεοπ 

ὈΡΟΉ 5υσἢ ροϊηΐδβ9 ἃηα ταβουίθα ἴο (ἢ6 οἷα ἰγδα!οη5 οὐἁ 8 

ΘΟΙΠΙΤΥ ἃ5 [Π6 Ῥοϑί βυθδϑδιίαία ν ΒΙΟἢ ἢ6 οου]Ἱά πα, ἃ5 Πᾶν- 

ἴῃ [ὉΥ {Π61 [Οὰπ ἀϑίϊοη τθ8]}; ἰπουρῇ ἀἰβίοτίϑά, σα. ΤῊΘ 

ηιμέδιιδ 15 Βουῃθίῃ!ησ γη018 ἴδ γη616 αἰ ΡΘΙΎ, ΒοΟπΊΘ ΠΙΩ͂ 

Γ]ΟΓΘ ἰΠ8η ἃ ροθίϊοδὶ ἤοίοη, νυν οι, ἢ ἃ θΘϑας Ὁ}]}Υ ρ]85- 

ἴ Παηά, 6 Βῃαραθβ ἴηΐο ἃ ἔουτη δΔηα πηθδηϊηρ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ Πρ; 

ἴο ἢ]5 ἀννϑίκθπθα ποτὰ] βθηθθ. ἀπά γοῖ {Π6 ἱτθβϑάοχη ψῇ 

γγΥΠΟἢ ἢ6 ἰτθαίβ {π6 ηιψέδιιδ., ἀπ {Π6 γϑϑαϊηθθ5 ψΠΠ νν ΒΙΟἢ 

μ6 δἰ ἴθυβ 115 ἔΌυ Οἢ 56 υ σα] οσοδβΒΙ0η85, ΡΙΌΥΘ {Παΐ Π6 δοσθρί- 

Θα 1 ΟὨΪΥ ἴῃ 115 ἰοδαϊησ Οὐ] 65 ἃ5. {6 ; 1 νγᾶϑ ἴ0 Ὠϊτη ἃ 

μῦθος, ἃπα γοί ἃ μάλα καλὸς λόγος. [1 15 ΤΟ πΠα, 8150. δί [Π6 

«ΟἸοβα οὗ 1π6 Ῥῇεάο ἂῃμὰ οὗἉ 1ηΠ8 θρυθ!!ο. Πδ ψῇο σοιη- 

ΡδΙ658 {Π6 ἴῆτ66 Ῥαββϑαρθδ Ὑ}1} ρϑύσθινθ [πα΄ 1Π6 Ὺ ἅρυθθ ἴῃ 

Αἰ Ππττϊησ [Π6 γουγαῦᾶβ ἀηα ρα] χηθηΐβ οὐ δηοίμου. [1|6. 

ὙΠΟ 16 0564, 1 41] θυ] Βη 655. ἃ5. ΠΊΟίν 65 [ῸΓ ΠἸγ]ηρ; 

ἘΞ ΤῊ5 τοις ἄοοθ5 πού ἱποσϊμᾶθ {Πο56 φιψέζιὲ ΠΟ ἢ ἅτὸ οὐ Ῥ]ϑίοβ οσπ 

᾿ησθηίίοη. Ἠδθδ ν͵88 θα ἴο 86 {Πϑμγ ὈΥ Β15 ρορϑίϊοδὶ ἐθηρογδμηηθπΐ, δηα [δ], 

ὈΘΙΠΔΡ8, ὑπαῦ [Π6 νον ϑυρροβίθα ὈΥ 8 Ὀθαυξ Ὁ] [4016 νγᾶϑ 88 {76 85 ΔΗΥ͂ 

ΒΟ. σου] 6 ρἴνθῃ ; ΠΟΥ {γπ6, ὈΘΟβΉ.886 τηογθ Ὀθδα Ὁ], ὑΠδη 1ἴ ραύ ἰηΐτ 

Ἀθ5[.30[᾽ ῬΓΟΡΟΒΙ [ΟΠ 8, 



ΧΊν ἢ ᾿ς ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΠΑ ΤΡ Ε ΣΝ 

Μ06}} ΠῚ ὈθΙον ; Δηα 480 ἴῃ ἰθϑοῃϊηρ {Πδΐ ΒΟΙῊΘ οὐἰπηιηα θ᾽ 

8186 Πϑαϊθα Ὀγ ρυμιβῃιηθηΐ, νν 116 οἰ 5 τησϑί βαθὺ [ῸΓ ΘνῸΓ 

νι πουΐ Πορα οἵ ἃ οὐυγο. ἢ 5 Ρ]ίοηϊο νῖθνν οὗ [πΠ6 τϑιηθ- 

ἘῬΡῃρᾶο, 113, Ἐ. ““ΤΏοβα 1150 816 ᾿πᾶροα ἴο 6 ἱπουγϑῦ]ο οα δοοοιηΐ 

ΟΥ [Π6 Θῃπουπη τυ ΟὗὁὨἨ ΓΠ6]Γ ΟΥΤη68, ὙΠῸ ἤᾶνα σοχημ {64 ΤηΔηΥ 8Ππα ΠοΙΠΟι8 

ΒΔΟΥΙΊ]ΘΡ 65, ΟΥ̓ ΠΌΤ ΘΙΌΌ5 πη]τιδύ Δηα ᾿ανν]698 ΤΣ ΠΥ͂ΘΥΒ, ΟΥ᾽ {Π6 {κ, {πΠ656 {Π6ὶν 

ΔΡΡΙορταίθ ἀθβϑίϊην Πα1]18 ἰηΐο Ταγίαταϑ, ΠΘηΟ6 ΠΟΥ ΠΘΥΘΥ ΘΟΠ]6 ἔογίῃ." 

ΗΘ ἰπθη ΒρθδΚβ οὗ [Π6 ρα ῃιϑῃτηθηῦ οὗ {Ππο86 πὸ Πᾶνα οοιητηϊ [64 ΟὐΥΔΌΪΘ 

81η5, ἴῃ ἃ ρϑββϑαᾶρθ ἴοο Ἰοῃρ ἴο Ὀ6 ᾿ἰηϑοῦίοα Ποῖθ, δῃηᾶὰ ἰμθη δᾶάᾶβ: “18 

Τοϑρθοῦ ἴο {π6 ηιψέϊιδβ, ἴο δἰἤγη) ροβι{ἰνοὶν ὑμαύ Π656 {Π]ὴρ8 ἃ΄ΓῈ 85 1 ἢᾶνθ 

Ὠδτγαϊθα {Π6Π|, 18 ποῦ {π6 ρᾶτΐ οὗ ἃ στρ ΒΟ Δ Ὁ]8 πηδῃ ἢ ; πᾶ (μη 865 {86 

{γατἢ ἐδαρῦ ἴῃ {Π6 πιγέδι5 ἃ5 ἃ τηοίνϑ ΤῸ. νἱγποὰ8 δοίίοη. [Ι1ἢ {86 Βεραῦ- 

110, (Π6 παυσγαΐου οὗἨ {Π6 φιγψέμιιβ 18. σθργθβθηΐθα 88 ΠθδῚ ἃ οἤδβπὶ (866 αΟΥΡ- 

5260, Β, ποίθ) ἴῃ {Π6 σοχγουηᾶ, ὈΥ {Π6 8146 οὗ ἃ Ῥϑύβοῃ ΨῈΟ ϑκθᾷ δῃοίμοσ 

ὙΠΟ Αταϊθθιθ 88. “ΝΟΥ (818 Αταΐθουιϑ γγ88 ἃ ὑγγϑηΐ ἴῃ ἃ Ῥδιηρῃυ  δῃ 

ΟἿ ἃ πουβαηα γϑϑιβ Ὀθίοτο, δπα Πα 5]8ίη ἢἷβ δἀρϑᾶ 1086} δπᾶ 15 δἰ ἀθὺ 

ὈτΟίμοΓ, Ὀθ51 465 ἀοΐϊπρ', ἃ5 νγϑ 8814, τηϑην ΟΥ̓ΠΘΥΓ ὉΠ} 8]] ον ἀθθᾶβ.Ό. ΠΟ. 

ῬΘΥΒΟῚ 80 Δϑἰκοά τϑρ]ϊθά, 8414 (μ6 Ἰηξογιηδηύ, “ Ηθ 15 ποῦ ΘΟ 6, ΠΟΥ δ ΒΘ 

Πουθδίο οοτηθ ΕἸ ΓΠ6Υ. Απιοηρ {Π6 ΕΙΡὮᾺ] βρθοῦβοϊοβ [Πδὺ νγ6 βαυγ, (818 

γγ7848 ΟΠ6, ΘΟ Πρ α Π6: --α ὙΥ̓ΠΘη ἡ ͵1χ6 γγ6 6 πθὰγ [86 πηουίῃ οἵ [88 ΟΠ 811, δηᾶ 

Ὑ6Γ6 ΘΧΡθοίηρ' ἴο ΡῸ ἀρυγαγᾶδ, δέου Θηἀατηρ' ἃ}1 {πΠ6 ΟΥΠΘῚ (Π]ηρ5 δρροϊπηίοα, 

ἢ ἃ βυδᾶάρῃ νχ βανγ 818 Αγάϊθιιβ δηαἃ οἴἤθυβ, ΠΘΑΥΥ 41] οὗἨἁ {Π6πὶ ὑγυδηίϑ : 

ΔΙΓΠΟΌΡ ΒΟΙη6 ΘΠΟΣ ΠΟ ὑγϑηβοΎ ΘΒ. Υ8 ΔΠΊΟΠΡ ὈΥΪναΐθ ῬΘΥΙΒΟῺΒ 6 γ6 {π6γ8 

α͵580θ. ὙΥΠοΠ πον ἐπουρμῦ ἐπαὺ ΤΠ6Ὺ Βῃου]ἃ ΠΟΥ ρῸ πρνγατβ (οαὖ οὗὨ {π᾿ 

ΘΠ.85Π1), {π6 πηι νου] ποΐ οὐ [Πθπὰ Ῥ885, Ὀὰΐ αὐζογοα ἃ Ὀ6]]οννἱπρ' βδουπὰ 

Ὑ ΠΘΠΘΥΘΙ ΔΗΥ͂ 50} ἸΠΟΌΤΔΌΪΥ ν]Ο ΚΘ ῬΘΥΒΟΉ, ΟΥ̓ ΔΎ Οη6 ΨΏΟ [ιϑα ποΐ ρεαϊὰ 

ἃ 5 Ποϊοηῦ ροηδ εν, θη ἀοανογθᾶ [0 ἀϑοθπμα. Τμογθαροη, 11 πλθη, 8814 ἢ, 

811 ἤδργῪ ἴο Ἰοοῖκ ἀροη, 180 βίοοα Ὀγ, θη {πον πρατα {Ππ6 Ὀθ ον, ρἰοἰκθᾶ οαΐ ι 

ΔΠα οδιγοα ΟΥ̓ 4 ρατύ οἱὗἉἩ [Π6 ὑγϑηβρυθββουβ ; Ὀαΐ Αγάϊοουιϑ δηα οἰἴθγ8 {Π6 

Ὀουπᾷ παπᾶ δηά ἰοοί, ἀπὰ [ἤτον {ποτὰ ἄοννῃ, δηὰ Ὀθδύ ἴθι Πμαγά, δηᾶ ἀταρροαᾶ 

Ο{Π6πὶ 8] οπρ' οἢ ὁΠ6 5146 οὐ {Π6 τοδᾷᾶ, βουδρίηρ' ἔπθῖὴ ἀΡΟῚ {ΠΟΓΏ8, ὙΨΠ116 10 

{π6 Ὀγ -δίαπἀογβ [ΠΟΥ ἰο] ἃ {Π6 ΥθΆ80Π5 Ὑ ΠΥ {1688 Β΄ ΠΗΘΙ8 ϑι θυ {Π6868 {Π}1Π|6058, 

ἀπᾷ {παῦ {πον τ ΓΘ ἄνανγη δ᾽οπρ (ο Ὀ6 ΡΙαηροᾶ ἰηΐο Ταγίαγιιϑ. ΤΏΉΘΓΘ, βαἱᾷ 

6, οὗ 81} {Π6 [8818 Πι ΠΥ Πα να οι 8 τ ΒΙΟἢ 1611 προ α18, {118 νγᾶ8. {Π6 ρτοδύ- 

οϑί, ----- Ἰδέ, ὑσμθη 680}. 9Π6 νγα8 ροῖηρ ἀρυγαγᾶβ, [η6 που! Βῃουα αἰΐον {πᾶῦ 

Β6ΙΙονγ, ἀπά πηοσῦ ρίαν αἰά ϑᾷο ὁπ86. ΠΘΔΙ ὯῸ βοιιπᾶ ἃ8 μ8 δϑοθηᾶβᾶ. Αὶ 

οοποορίϊοῃ γοῦν οὐ {Π6 Πρ] ΒΙ 8 οἵ δηίο 



ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. τ 

ἀἴαὰ] πδίιτθ οἵ ρα ῃἰβῃπηθηΐ, ἴῃ σϑυΐδ! ἢ οᾶ565, ΘυΘἢ Ἰῃ ΔΠΟΙΠΘΡ 

11π{6., Ββθηβ ἰὸ ᾶνβ γϑοοιηηθηάθα [ῃ6 ἀοοίμ]η6 οὗ ρυγρδίουυ 

ἴο 5οη6 οὗ {π6 Ομ ιβίίδη (δ Πουβ. , 

Ηνίηρ ἰμ5 ΘΧχῃιθι6α 1[π6 ἃυσαιηθηΐ οὗ ἴπ6 (ἀοΥρίαβ δἱ 

5οῖη6 ἰθηρίῃ, [ἃ ψν}}}} 6 ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ [ῸΓ 8 ἴο 85]ς, ν᾽ δΐ 15 [6 

τηδῖη Βα ]θοΐ οὗ {π6 ἀϊαίοσὰθ ὃ Α αυδϑίίοη ψὨ]οἢ 1ζ 15. 8ἃ]- 

γηοϑί ἃ5. αἰ βηοα ἴο δηβυγοῖ, ἴῃ ταραγὰ ἴο Βοη1 οὗ {Π6 ΡΪα- 

ἰοπὶς ἀϊαίοσθβ, 85 ἃ νου] θ6 ἴο δχρῖθβϑθ [ῃ68 5.πῚ ἰοίδ] οὗ 

8 ΘΥ̓ΘΏΙΩΡ᾽ 5 σον βδίίοη διηοηρ' Τ6 ΠηΘα δηα 1π6]]ΠΠσϑηΐ ρ6Υ- 

ΒΟΩΒ: [ῃ6 ἀφο! σηλ γοὰ ἤᾶνα [δ], [ἢῃ6 ᾿πϑίγασι!οη γοὰ ὮδΥΘ 

ΤΘοαῖνθα, νοῦ 816 σοηβοϊοι5 οὗ, ἃηα γοῦ ΟΔΥΓΥῪ ἀΥΔΥ Τηὰ0 ἢ ἴῃ 

ὙΟΌΓ ΓΩΘΙΠΟΥῪ ; θαἱ 1{ 15 Παγὰ ἴο ΒΥ ψνᾶΐ νγὰβ {Π6 ᾿ϑδάϊηρ ἰορ- 

Ἰο οὗ [1π6 ἀϊβοουῦβθ, οὐ ὑνΠϑῖΠ υ [ΠΘ1Τ6 νγὰϑ ἃηγ. 6 βυρ]θοί 

οἵ [ῃ6 (ἀογρίαβ 15 ἴὩ016 Θᾶϑυ ἴο θ6 ρβιοϊνβϑά, δηά γϑί ἃ]} 

Πᾶνα ποί θθβθὴ ἃσιβθά σοποθιηϊηρ ᾿. ΟἸγιριοάογαβ (ἀρυά 

Ἐοα) τπθηοηβ. ἰἤγ6 6. ορίηΐοηβ θ651465 ἢ15 ΟὙΤῊ : --- ϑουηθ 

ΒΔΥ ἰῃαΐ 11 ἰγθαίβ οἵ τῇῃθϑίουϊο ; οἴῃϑυβ, οἵ 7.50|66 δηα 1η]08- 

{1665 σοηΒΙ ἀθυθα θβρθο δ! ]ν ἴῃ {Π61} γΘ] δ !Οη5. ἰὼ ΠΔΡΡΙΠΘ6Β8Β 

ΟἴΠΘΥΒ 511}. ἀΡΒαΡ αν Θηουρῃ, 86 1 τοὶαίθ ἴο [πη6 ἀδηνῖἶμγ- 

8115 ΟΥ αἴν!ηθ θυ] 6. οὗ [ῃ6 ψνου]ά, οη δοσουηΐ οὗ [Π6 πιψέιιϑ 

δὶ ἴπΠ6 οἷοβθ. “Βαυΐ να βϑᾶγ,᾽) σοῃίη65 [ῃ6 Ρ]αίοηϊο σοιη- 

γχηθηίδίου, ““ [παὶ [Π6 ΒΟΟΡ6 15. ἰο {τ6δΐ οἵὗὁἩ 1Π6 ρυϊηο!ρ| 65  ὨΙ ἢ 

Ιοδἀ γβθῃ ἰο ρο 48] Παρρίηθβ55.") ὙΠ {π6 ἢγβί οἵ {Ππ656 

ΟΡ᾿ποηβ. Οὐουδβίη 8η4 Θἰα!Π  θαστη ἄρτθθ. 6 [Ἰδίίθυ 5 8, 

Πονγθυϑῖ, [ῃδἱ ““ ΤπΠουρσῇ [Π6 ΡΥ ΪΠΟΙρΆ] ροϊηΐ οὗἉ {Π6 ἀἸβοιιββίοη 

15 ἴο ὈΪδΙὴΘ {Π6 ΟἾν1] ἀηα τῇ θίουιοαὶ υΐ αἱ {πὶ ἀν 1 νοραθ, 

84 ἴο 8ῆον ἰδὲ 11 οουἹά ποί δἰίαϊη ἰοὸ θχοθι]θηοα νυ δοαΐ 

1πΠ6 Κηον]θάσθα δηά ρυδοίίθθ οἵ ρῃ]οβορῆν,᾽ γοί βϑυθταὶ 

ΟἴΠΘΥ [ΟΡ1605 ἃΥθ οἰοβϑὶν αηϊθα ἢ {Π15. ἃ5 1η6 ἀἸΠδυθησα οὗ 

τ. 1υϑῖ 8Δη4 {Π6 ρ]Θαβϑδηΐ, {πΠ6 δηά οὐ πυιήδη δοίϊοηβ, ἀπά 

1Π6 σοηβίδηου οἵ ἃ σοοά τηδῃ ἴῃ θθᾶνηρ 6Υυ1}5 ἃ πα 1Π]07165. 

Ν,ΘΑΙΥ [Π6 ϑδ:ὴη86. 18. 1Π6 νίθυ ἰαἰζθη ΒΥ Αϑί. Τη6 οΥρίδβ, 

Ὁ ΟὈπῖρ. Μηθηβομου, Ποριμθηρθβοῃϊοῃίθ, 70]. 11. 8. 298. 

ρ 



ΠΑ ἐν ρ τῆν ο΄ ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΒᾶΥ5 6, ““Πᾶ5 ἃ ἀθοιἀβα]ν ΡΟ] 104] ἰθηάθηοΥ ; ἃπά ἃ} 1ῃ6 

ΡΒΠΟΒορ ἴσα] ᾿παυ 165. ν] ἢ 10 σοῃίδ!η5. ἃΓ6 ἰηἰθ θα ἰο 

5Πονν, ποΐ ΟὨΪΥ {Π6 ὑπιηθαμπίησ παίαγθ, θαϊ 4150 {Π6 ρϑύηι- 

ΟἸοι5η655. ἃηα., 1η ἴδοΐ, {πΠ6 ργοῆϊισαον, οἵ [Π6 ρο 168] δτνΐ, 

ΜΏΘη Ὀὰ}Π οἡ ΒΟρὨἰβίγυ, [πᾶΐ 15, οὐ 18 τῃδίουϊς {ΠΥ ορ- 

Ροβϑά." ΑἈΑμοίποι ψυ]θι οἢ [86 ΠΙρΠΘΥ οὐ Ποἰβιη οὐ Ρ]αΐο, 

ΞΟΟ ΘΙ, σῖνοϑ {Π15 ἀἸαίοσθ ἃ ψ 6. τάηρθ. “16 ψΠο]8 

ΡΙΘΒθηΐ5 8 ΔΙ 68, ΤἸ51ηρ᾽ ἴη ἰἤγ66 στϑαδίίΐοηβ. "ΓΘ Ρ1]ΖΘ οὗ 

(ῃ6 σοηΐοβὶ 15. [πΠ6 Ὀδίϊθυ, ΠΔΡΡΙθῚ τηοάθ οὗ 118 ; [ῃ6 ρΑγ 65 

8ῚΘ ΡΠΠΟΒΟΡΏΥ δἃηα τῆθίουϊο ; [Πᾶΐ σοηίθηβ [ῸΣ τὶσῃίθοιβ- 

Ὧ655 ἃηἀ νἱγα6 ; {Π1|5 ἴῸΓ [ῃ8 ροββθβϑίοῃ οἵ ρο τ ]οδ] ρον Ὸὺ ; 

[Π6 οπαϊηρίοη οἱ [ἢ6 [ὈΥΠΊΘΙ 15 Θοογδίθβ : οἡ θα] οὗ {Π6 

Ἰαϊίου, (ἤγ6 6 βδίθρ ἰογννασά, ογριαβθ, ἃ τῇθίοτιοίδη, Ροΐυβ, ἃ 

ΒΟΡὨἰβί, δηα (8 ]110165, δὴ Αἰπθηΐδηῃ ρο] Ἰοἰδη.᾽" ἘΕἼΏΔΙΪΥ, 

ΞΟΠ] Ιθδο μον δηᾶ Οὐ. Ἐ᾿. Ἡθιδηη, ἴῃὼ {π6 ψοσάς οἵ {πὸ 

ἸαίίοΥ, τρανὰ “" 1ηΠ6 Κϑυηθὶ οὗ {π6 ἀϊαίοσιια ἴο Ὀ6, {παΐ {π6 

σοοά 8Ιοῃθ 5. ἰγαϊν ἀδϑίαϊ, δά ἰπᾶΐ γχθὴ Πᾶυτ {ΠπΘιηβθῖν 65 

Ὀγν ψτοηρ-ἀοϊηρ ; (ἢδῖ, δοσογάϊηρὶν, [ῃ6. τα οἷς ρ᾽θαβυγθ 

τηυδί σῖνθ ψ8Υ ἰο 1π6 Ὠῖρθθυ τα1]6 οὗἁ {Π6 σοοά.᾽" ὅ 

ἘΞΑΙ] {Π656 Ορ᾿πῖδη5 ΤΔῪ 6 Τουπᾷᾶ ἴπ (Π6 στ ουΐτ8 οὗ {Ποῖ ν γοβρϑοξίΐνο δἄψος- 

οδίοϑ, νἷΖ. Οουβ πη ἱπ 8. {γ815]. 8. 180, 566., Θέ! απ ἰπ 0]. 2, 860. 

1, Ῥ. 38, οὗ δ Βοοοηᾶ οἄ., Α8ι.Ῥ8. ἴῃ ἢΪ8. νγοῦΐς ου ῬΙΔ ο᾽Β ΠΠ| δηα τυ ἴῃ ρ5, 

Ῥ.- 133, ϑ'οομ οι 'π ὮΪ8. 5: 1181 σου κ (ΜαηΙοἢ, 1820), Ρ. 287, ἱπ ΜΒ] ἢ6 

8. ῬΟΪθπιῖοα] ἰονγαγᾶθ Αϑί. Ο. Ἐν, Ἡογπδηπΐβ 18 οοηίαϊηθα ἴῃ 5 [πίγοᾶ, 

ο ῬΙαίο (οἰ ἀοΙ θογε, 1838 -- 39, {π6 Βθοοπᾶ νο], μὰ8 πού δρρεοαγϑᾶλ), ρ. 476, 

Δ.Π4 ΘΟ] Θ᾽ θυ ΟΠ 6. ᾽Β --- [Π6. οὐἱ[1ο ἴο ψΠΟπὶ {Π6 ὑΠπογουρ ππαοιβίδπαϊηρ οὗ 

ῬΙαΐο ονγθ8 πιοϑύ ---- ἰῃ ΠΟ ΒΟ Β ὑγϑηϑιαίίοη οὐ μἷ8. ργθίδοθθ, ὙΥΆ16 1 πὶ. 

ὌΡΟΠ {1158 ϑα]θοί, Ἰοὺ τὴθ βαν, {πᾶὺ ΟΠ] Ιου ηδοΠ ον ΠΑΓαΪν τϑοθῖνοθ Ἰαϑίϊοθ 

{τᾺΌΤὰ [Π6 Πδηα8. οὗὁἨ {Π18 {γδηβιαίοσ. 15 βίγ]θ, ἱπαθρᾶ, οῇδυβ βϑυϊουβ αἰ - 

οαἸ ῖ68, ΤῸ μ8. τηϊπ ψγᾶθ ποῖ, “ ἐβοιρῆ ἄθορ, γϑῦ οἱθαν. 1ὲ πᾶν ὉΘ 

[ογρίνθη {μογθίοιθ, ἴο ἃ {γδηβιαίοι, {πᾶὺ Βοιηθύϊπλθθ ἢ6 οοηδβίχιοίβ, οαὐὖ οὗ 

ΘΒ] ΘΙ ΘΔ ΟΠ 6.5. [ΟυἸ ἀ016 (θυ πηδῃ βθηΐθηοθ8, βοηηθίὶηρ ποὺ χα δοίϊν πηρ- 

115}, ἃ8 πουρῇ ΒΘ Ὑγ6Γ6. ΟΠ ΠΑ] οοηβοίουβ οὗ {π6 τηραπίηρ. Βαΐ ψΠθα 

ϑ0} ὑΒ]ηρ5 85 {πῸ ἐαγηΐηρ; οὗ Απάγό 1) δοῖον, {π6 ΕΎΘΠΘΝ ὑγϑηβίαίου οὗ ρανὺβ οὐ 



ΙΝΤΒΟΘΠΟΤΊΟΝ. Ἢ 

Μοϑὶ οἵ {πΠ656 ορίπίοῃβ πᾶγβ βοιηθίῃϊησ οὗ 5166 ἴῃ ἰΠϑιη, 

δι", ψ ΠΠ 1π6 δχοθρίϊοη οἵ {Π6 ἰαϑί, ἄρρθᾶγ ἴο γηθ ἴο ἰοοῖ δἱ 

ἃ ρατί οἵ τὴη6 ἀϊαίοσιθ, ταίπθν ἴῃ αἱ ([ῃ8 ψμοῖθ. [ γποίο- 

γος 15 1Π6 βυθ]θοί, ἢν Βᾶγθ [Π6 ΤΟ ΒΘ ἢ 65 Ἰηΐο {Π6 Πδίυτθ 

οὗἉ ρ᾽θαβατσθ, {Π6 σοιηραυίβοη δθίνγθθη βυβδυησ 1Π]υδῖ 66 πα 

Θοιητηϊτηρ 1ἴ, δηἀ {Π|6 ἀϊδουββίοη. οὗ [ῃ6 δίποδον οἵ ρυῃ]βἢ- 

τηθηΐ, 50 σίθαίΐ ργοϊηΐϊηθηοθ ἢ Μαοῇ 15 βαϊά δρουΐ Ὑῇθίου!ο, 

θαι 11 15 1η6 γϑῇϊοὶθ Ὁ σοηνουίησ ἱπουρσῃΐ ταῖπθυ {Π8ῃ 1Π6 

Θθ]6 οί, [Π6 βίαι! ησ-ροΙηΐ οἵἨἠ 1πη6 αἸαίοσιαθ ταῖῃϑυ ἴπδη 115 

508]. [1 5ῃου!α ϑηϊθυίδϊη 1ι8ῖ [ῃΠ8 Ορροβιίθ ορίηϊοη ἴο {πᾶΐὶ 

οἵ Αϑίὶ ἀθῦονβ αυοίαα : {πμαΐ {πΠ6 βοιθηΐμῆς ρατΐ οὗ [6 ἀϊὰ- 

ἰοσιιθ 5 1πΠ6 τηᾶϊη ἰπϊηρ, δηα Ὑῇθίουις ΟὨΪΥ ἃ ΘΧΔΙΏΡΙδβ. 

ΞΟΠ] ΘΙΘυ Δ ΟἢΠ6 ΚΒ νίθνν, 50 [Ὁ ἃ5 1 ἀπαἀθυβίδηα 1ἴ, ΟἿ᾽ ΟΠ6 ΥΘΥ͂Υ͂ 

Β1021181 [0 119 ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο τὴ6 ἴο ἀθβϑῦνθ (ῃ8 ργθίθσθβηοθ. Τἢθ 

τηδῖη 50 ]θοῦ 15 1η6 νου 1685. ἡδίατθ οἵ ρίθαβασθ, δηά οὗ 

(Π6 ρυϊβυϊβ ἰουμάθα οἡ ρ]Θαβ16, ἃ8 ορροβϑα ἴο ἴπθ στὶρῃὶϊ 

Βη6 [16 σοοά, ἘΠοϑίοσιος Ἰηοϊααϊησ ΡοΙ 05 ἴῃ 115. ὁοΥ- 

Γαρί σοηάϊ!οη αἱ ἰμαΐ {Ππ16. 15 56] θοίθα ἃ5 ἴη6 χηοϑί ῥτΌ τη - 

πθηΐ 8δηα τηοϑί βϑίθθιηθα οἵ 1ῖῃ8 ἃγΐίβ ὑγν]Οἢ τη] βίου ἴο 

ὈΙθαβαθ. 'ΓΠ15 Θχβιθιοη οὗἨ [ῃ8 βυρ]θοὶ θθίησ δαιηϊίθα, 

Ὑ6 566 ἃ ΡΓΙΟΡΙΘΙΥ ἴῃ {Π6 Ἰηἰτοἀ ποίη οἵὁ ΘνΘΙῪ ἴορῖθ. 'ΤῊΘ 

ΟΤΙΡΙΪ δπα [ῃ8 σοοά 816 ᾿ῃΒθρδύΔ ΡΥ [Ιηκοὰ ἰο δᾶσῇ οἴπρυ, 

8η4, ἴηὴ ἰαοί, υπϊθα νὰ 411 {ΠπΠαΐ ρϑυία!η5. ἴο τη η᾽5. ΘΧΟΘ]- 

ἴθηςθ δηα νψγ6}}-θίησ. Βαΐ ἰο [Π656, ρΡΙθαβασθ, ραϊβαθα [Ὁ 

15. ΟΥ̓ ϑᾶϊζθ, 15 ὁρροβθᾶ. [115 ορροββά ἴο τι6 σοοά, ἴου 1ἰ 

Ὀ]ΙΠαΙγ 566 Κ8 ρι βθηΐ συαι ! Ποδίοη, ΠΟΥΘΥΘΙ ΡΘΙΠΙΟΙΟΙΒ. ΟΥ̓ 

ἀδθαβίησ, [{ 15 Ορροβϑὰά ἴο τἱσῇξ Οὐ 105[1065. ΤΌΣ 10 {γ165. ἴο 

νοι βυβδυιησ ψτοηρσ ὈΥ ἸΠΠΙοιη σ᾽ ΤῸΠρ Οἡ Οἴμθῖβ. [{ 18 

ὈΡΡοββά ἰο δοίϊι, θθοδιβθ 115 ρα 886. 15 ἴο δβοᾶρθ [ποτ 46- 

 Ῥίὶαἰο, ἰηίο Νίαδατηρ Ποῖον σοι, πού Πϑέδηαῖηρ ΘΟΒ] οἰ ουτη δου 5. “' ἄθια 

Τλδοῖον, δῃᾷ “" ϑοῖπον οἰπϊοϊταηρ, 1δ πιὰ θ6 Βαβροοίοα {παῦ {π6 ὑγαπβιδίϊοι 

᾿γ88 τηδᾶδ Ὀοίοτο βαϊποϊθηΐ Κπον]θᾶρθ οὐ Οθιτδη γγὰ8 δΔοα ΙΓ, ---τ ἃ 8ι8ρ]- 

οἷοη ἴτοπι τ] Οἢ ΟὨΪΥ {πΠ6 ρ]θὰ οἵὗἨ ϑ,,Ό55 ΟαΥΘΙΘβθη 685 οἂῃ {τ66 (Π68 (ΓΔ Β᾽ ἴον, 



- 

1 ΙΝΤ ΝΠΟΘΌΟΊΤΙΟΝ, 

ΒΘΙΎΘα ρα ΠΙΒῃπηθηΐ, τυπουΐ τασαγά ἰὼ 1Π6 σοοά εοῇἴδοίβ οὗ 

ΡΟΠΙΒΠ]Θηΐ οἡ νἰτ6 ἃη 4 ΠΔρΡρίηθθθ. Τὴ6 διῖβ ψνῃ]Οἢ τη] η- 

ἸΒίθ υ ἴο ρ]Θαϑι6 ---- οη6 οὗ ψνῃϊοῃ, δηά 1Π6 ομϊθῦ ἴῃ 115 Ρ.γ6- 

ἰΘ5ΙΟΗ85. 15 [8156 Τῇ ΘΙΟΙΊΙΟ ---- [811] ἀπά 6. [Π6 βίη σοηἀθηηᾶ- 

ἴοη. Α5 {τὰ 15 οἡ {Π6 5146 οὗ σοοά, ἴῃ ὺὺ ᾶγθ π0 δοῃ,- 

Τα Π]Οη ὙΠ ἰγα!ἢ ;ἢ [ΠΘΥ ΔΓΘ ἃιίβ οὐ ᾿προϑι!!οη Οὐ ἢαίίοτυ, 

οδΙοα]αίθα ἴο ρϑιβαδάθ {(η6 ἱσπούδηΐ, ἃπὰ τϑᾶῦθα ἀροὴ ΠΟ 

ῬΑ 515 οὐ Ὁποῃδηρίηρ {γὰ{Π} ΟἿ ΒΟ ΘμΠῆσ ΡΙΠΟΙρΡΙ 65. ἴη [Π6 

Θη4,, ἃ5 ἴΠ6 0 βδουιῆοθ {πΠ6 ΠΙσῃαβϑί σοοά οἵ ῃοβθ οι {ΠΥ 

ὈΙβ8β6 ἴο {Π61} ργθβθηΐ σγδι! ποδίϊοη, [ΠΥ Ἰηγ ον 1ῃ ΤᾺ] ΠΙτη 

γγὴ0 ΡΥϑοίῖβοβ ἤθη, 8η4 {ῃο56 γὴο 816 ρτδοίϊβθα ὑροη. 

ΡΟ] Ο5, Θβρθοῖα! ]ν, νυ Ὠοἢ, ἤθη ΘΘΠΌ]η6, ἀΙτὴ5 ἃ ἴΠ6 ρυὉ- 

ΠΟ σοοά, 15. ΠΘη Ραβθα οἡ {ῃ 6586 ΡὈ.ῚΠΟΙρΡ]65, ἃ γ]ΒΟ ΙΘν ΟαΒ 

8646. Απά {15 δαρτθιηθ ραῦβαϊ οὗἨ ρ᾽θαβασθ δῇβοίβ [Π6 

σΟΠαΠΙοη οἱ τηδη, ποΐ ΟὨΪΥ ἸΏ 1Π15 116. θαὰΐ 1 {π6 118 ἴο 

ΘΟΙΏΘ. 

ΘΟ ΔΡΡΘΔΙΒ (0 1η6 ἴο 6 ἴπΠ6 βυδ]θοϊ οἵ [π6 (ἀογρίδϑβ. 

Βαϊ 1 5Βῃουϊά Ὀ6 δα άἀ6ά, {πμαὶ Ρ]αίο ἢδὰ5 50 Ὠδηα]θα {Π6 50Ὁ- 

“]6δοἱ {πᾶΐ {π6 ἀϊδοσαθ ΔΉΒΥΘΙΒ 8150 [ὉΥ ἃ ἀδθίθποθ οἱ ἢ]η}- 

561 δῃηὰ ἢϊβ τηδβϑίθυ. ΤΠ6 Δ᾽] 5105 ἴο {π6 {π|8] οἵ ϑοογαίββ 

ἢανθ θθθὴ ποίϊοθα αἰτθαᾶᾶν. Ηθ βίδῃαβ Ὀθίοιβ 15 ἃ5. 1Π8 

ΡΠΠΟΒΟΡΠΘΙ ΨΠῸ 50 δι τϑριοᾶοῃ δηα ἀθαῖῃ [Ὁ βθοϑκίηρ' 

6} 5 φοοά γϑίΠ6: {πη {Π6 1} ρΙθαβασθ. Βαΐ ΡΙαίο ἀθίβθηαβ 

ΠΙ 561, 4150, ἀρρϑυύθηθν ἀραϊηβί ἔτ] η 5, ἡνῃ0 ὈΙαΙηθα Ὠϊτα 

ἴον ποῖ ρυθ] ον βουνίηρ [Π6 βίαίθ, ἃ8. ψ706}} ἃ5. ἀραϊηβί ρα ]1Ο 

γηθῃ, ΨηΟ ἱπουρῃϊ ΡὨ]Π]ΟΒΟΡΠΏΥ ἃ υ861655 ραϊϑαϊ, ΡΟΙΠΠΟ5, 

6 δβϑϑουίβ. τηυσϑί θ6 ΤὈυηάδα οπ {Π6 ἰΠθοσῪ δηᾶ ῥτδοί!οο 

οὗ ρμ]Ποβορηγ. Νο τηδῃ 5 ἃ ἰτ6. ΡΟ] ΠἸοἷαπ ἀΠ1}} Π6 ὃ6- 

᾿ ΘΟΙΏ68 τεχνικός, --- Δ ἃ |5[, ἃ ΡΠΠΟΒΟΡΠΘΙ 8Ρ]6 ἴο ἀἰβίηρα!βιν 

Ὁ56 [ἃ] ἔγτοτὰ Παττη α] ρ] Θαβυ 1685, --τ- ἃ γι 665 Π]Β ΒΟΙΘΏΟΘ ἴο 

Ρτδοίίσθ ΒΥ τηακίηρ τηθὴ Ὀοίίθσ, Ὑμαΐ [ῃ]5 15. ἃ [1 ἀΘ ἴθ Π06 

Ι ἀο ποῖ αββϑουΐ ; ἴον, ψμ 6 σοοά ἴῃ νον δὲ {πΠ6 ουϊδθί, 

{π6 ρτδοίίοθ ρϑυίδοίβ ἃ πῃ ἴῃ 1ῃ6 βοίθῃοθ. Ηθ τηϊρῖν, πᾶν 

Βαϊ, ψῃδὶ μΒ6 τησϑὲ πᾶν [6]1, {πᾶΐ {1πΠ6 σογγαρίίοη οὗ [ῃ9 



ἹΝΤΚΟΏΠΟΤΊΙΟΝ. μι 

᾿η65. Π6 ΠΘΟΘϑϑυ οἵ υδίησ δΠαϊίογιησ αγίβ9 ἰο νυ] ἢ6 

οουϊά ποί γτϑϑουῦῖ, νου ἤν ἃἰοσθίῃμου ργθνυθηίθα ἢΪ8 580- 

6655. ἴῃ 5π60ἢ) 8η ἃσθ, --- ἃπα βοῇ δὴ ἃρ8 15 8 ΥΘΙῪ ἰΟΠσ 

ΟΠ6, ---- [Π6 ρΒΠΟΘΟρΡΏΙΟΑΙ βίαίθβιηδη, ---- ἰδὲ τὴθ 8464, [Π6 {τὰν 

ΘηΠ σῃίθηθα ΟἸγβίϊδη βίαίθβιηϑῃ, ---- [πΠ6 βουηά ρι]οΐ οὗ [Π8 

βίαίθ., 15 ἰῃγαϑί ἔγοιὴ [86 θίγῃ, δη4 ᾿σῃούϑηΐ ΔΡΡΥΘΠ 665 ἈΒῸΓΡ 

Ηἷβ ρίαςσθ. ΡιΙδίο᾽β ρατί, ἱπϑυθίουγβ, νγὰβ ἴο δοῖ οὴ ἃ ἔδυ, δῃά 

ΟὨ ἔυΐαγα8 {ΠΠ168. 

Ι γνουἹὰ σϑαϊγ πον ἄγαν {Π6 αἰϊθηϊίοη οὗἁ ΓΥ ὙΟυΠΡΘΥ 

ΤΟ άΘΙ5 ἰο [πΠ6 οΥρΊα5, 8ἃ5 ἃ ἀἰβρίαν οἵ [ῃ6 τηϊπα δῃά 5ίγ}]6 

οὐ ΡῬΙαίο ; θαΐ {π6 ἰπη1|5 οὗ δὴ [ηἰτοάἀποίοη ἔοι ἃ τὴθ ἴο 

ΘΏΪΔΙΡΘ ὍΡΟῊ {815 ἰορῖο. [τηυδβί, {ΠΘΥΘίΟσΘ, οὐηῖ ἰο 5ρϑᾶῖκ 

οὔ [η6 δχαυϊβιίθ βία οὐ Ρ]αῖο, δηά 1ῃ6 ἀγαμηδίϊς ἔστη 1ῃ 

ΜΘ Π6 οἰοίῃθ5 ἢ15 σγοῦκϑ. [τησϑβί ΟὨΪΥ οἴϑησα δἱ [Πμ6 Ρ]ἃ- 

ἰοηϊο ϑοογαίθϑ, [η6 οθηΐα οἵ Ρ]αΐο᾽β νυ τηρδ ; αἱ ΠΙ5 δα τηϊ- 

᾿ΤΘΌΪΘ ἸΤΌΠΥ9 ΠΟΥ ρΙαγία! ἃ η 4 Ποὺ ΒΘ νυ  6. Ὠ15 τ Π64 σοοά- 

Ὠδίυγθ, 15 μαίγθα οἵ βῆον δη4 ργϑίθῃσθ, ἢ15. δίΠπ66 ἃ5 δὴ 

ἸΠΘΔΌΙΤΘΙ ΤΑΙ Θ᾽ [ΠΔη ἃ5 δἰγθδαν τνῖ56, ἢ15 απαῇδοίθα χτηοάαβίυς 

115 ΡΙΟΡΘΏΉΒΙΥ ἰο "Π δίταία {Π6 στοαΐ ΒΥ [Π6 5128]], ρΡὨ]Π]ΠΟΒΟΡᾺ 

Ο1οδ] (τα ΒΥ δοτηγαοη 18, ἷβ Εἰσῇ δϑιπηδῖθ οὐ πλοῦ] ἰγατῃ 

δ ῦονΘ ρῃγβιοαὶ. “ΓΠΘΥΘ 816, Πού θυ Υ, Οη6. Οἱ᾽ {ν)ὸ) ΡΟΪΠΐΒ5 0 

6 ποίϊοϑά, ἴὴ ψ ῃ οι (ἀοΥρὶαβ αἰ Ὶ5. το τηδὴν οἱ Ρ]δίο᾽ 

γγΟΥΚ5. ΟἿΘ 15. [Π8 ϑδυῃθϑίηθββ, δἰτηοδί διηοαηίησ ἰο Ὀ11- 

[6 Γη655. ἢ ν ΠΙΟἢ 1η6 δυσιαμηθηΐ 15 δι 6α οη. 'ΤΉΘΙΘ 8 

1655 ἤθυθ οἵ ρἰαγνία! ᾿τοὴν 1Π8η οἰβανῆθσθ. ἊΑποΟΙΠΘΥ 159 {π8ΐ 

ϑοογδίθϑ ΘΧΡΥΘ5565. 15. ορίηίοη, ἃπα ἰαγβ ἀόυῃ [15 ΡῥΥΙηΟΙ- 

ΡΪ68. γπο76 [Π8η 1η τηοϑί οἵ ἴπ6 αἰδϊορσιιθβ οἵ δὴ βϑυ! θυ ἀδίθ. 

ΑΠοΙΠΘΥ 511} 15, 1παΐ, σουηραγθα νυ 1Π6 Ρ]ϑίοηϊς ὑψοῦ ϊ5 οὗ 

[π6 ἤτϑί ρϑυῖοά, 1 ἢὰ5. [695 οἵ 1πΠ6 ἀνγδιηδίίς δθουΐ ἴ; ψ6 

Πᾶνα ποὺ δι 6 Π|5Π68 ργϑίασο, Π|το (Παΐ οἵ Ῥγοίδρσογαβ, Ὀαΐ αἱ 

[π6 θασ!πηϊηρ, Θοοταίθβ, νου ΔΎ ἀδΙδῪ οα {Π6 ρᾶιΐ οὗ 

{πΠ6 ψ δ Υ. Θηΐθυβ ηἴο {Π6 ἀϊδουσθϑίοη. ΑἸ] [π656 ομαγδοίθυ- 

15.165 γηδν Ὀ68 ΘΧρΙα!η64 ὈΥ ἃ ρΥΘαου δ η06 οὗἉὨ Τηο78] ἔθ ησ, 

ΨΥ ΠΟ Υ]565 θνθη Ἰηΐο ἱπά! σπαίίοη, ἃηα ἀθρηῖνοβ Ρ]αίο οἵ ρᾶτί 



᾿ὶἷν ΤἸΝΤΕΒΟΘΤΠΟΤΙΟΝ. 

᾿ΟΚΓ δ α808] ἰγα πα}. ὙΠ 811 (Πΐ5, [μ6 ἔογηι 1 δἀτηΐγας ὡ 
16. Τὴ δυσυμηθηΐ σύονδ ἴῃ ἰηίθσθϑί 8Π4 ᾿πηρουίδηοθ, 

ὉΠῚ1] 11 Θη45 ἴῃ ἃ βίγαϊη οὔ μΙρῃθϑὶ τηοοά. ΤῸ τηθπίϊοη Βαϊ 

ἃ 51Π01]6 ΟΠδτδοίου βίο, ποίῃίησ σαῃ θ6 ἤποι Βδῃ (Π6 νὰν ἴῃ 

ΜΜΠΙΘἢ οογαίθβ ἀθ8}5. νυ ἢ ΟΔ]116165 ἴῃ 1Ππ6 {π|γ ραγί, νμθ Θ᾽ 

ἢ6 τϑίουίβ5 Πἰβ ἰδησιιασθα ἈρΟη ὨΪΠη, 8η4 5ῆονβ ἐπᾶΐ 1ῃ6 ἱπά!]σ- 

ὨΠῚ65 ψῃΙοἢ ἢ6 Πα ἀθβουιθθα 85 1Π6 τϑναιάβ οὗ {π6 1υϑὲ 

Π8η Οἡ ΘΙ ψ}0}}} 06 Ὠθαρθά ἀροῃ τΠ6 υπ]υδὲ ἴῃ ἃ ΠΙσΠΘΡ 

ἄσστοθ Πουθδ ἴου. 

6 ορϊηίοη οὗ [Π6 στϑαῖθυ πυτη 1 οὗἨ οὐ ]ο5. ἀϑϑίσηβ [Π6 

σΟΙΏΡΟΒΙοη οὗ [Π6 αοὔρίαβ ἰο οὔθ οὗ [Π8 γϑδῖβ ποΐ ἰοὴνσ 

δου [η6 ἀθαίῃ οὗ ϑοογαίθβ, 116 [Πὰΐ ονθηΐ ννὰϑ 511} {ἸῸ 5 ἢ 

ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 τηϊη Δ. Αἰπθηθθυβ μ85 ἃ βίοσυ (11. 505, Ὠ). Παΐ 

(ορίαβ τϑαὰ {π6 νγουΐς, δηα 5814, “" ον ψν 611 Ρ]αίο Κηοννβ 

ἴον ἴο ᾿ἰδιηηροοη ! )" ἃπά δηοίμοι, ἰπᾶΐ ΟοΥρίαβ ἀθοϊαγθά 

ἴπαῖ “6 Πδυϑὺ ἤθδιὰ οἵ βαϊα βοῇ ἰπϊηρθ ἃ5 Ρ]αΐο 18. 

Ρογϊβα." [Γ οΥρίαβ ἀϊθα βοοὴ δἰϊθι ϑοογδίθϑ, ἃ8 ΕῸΞ5 γηδίη 

ἰαη5. [Π656 δηθοαοίΐαβ, νυ ἢ] Οἢ τᾶν πο Ὀ6 ΠΟΙ ν ἀηννουὮν 

οἵ οτβάθησθ, ψουϊα ΒΌΡΡΙΥ 5 ψ τ 1ῃ6 Ἰαίίου ἴθυηλ [Ὁ [Π6 

᾿σοΟΙρΡΟΒς!Ίοη οὗ {Π6 ἀϊαΐοσαθ. Βυΐ [Π6γ6 1β ἢῸ σϑυδι ΠΥ ἴῃ 

Γαρσαγὰ ἴο {Π6 ἀαίαβ οἵ {π6 δι οὗἩἨ (ΔοΥρίαβ, ἀμὰ οἵ ἢΪ8 ἂρθ 
ΨΏΘη ἢ6 σδη6 ἴο ΑἰΠΘη5 85 Δι θαΞϑδ ΟἹ, οἡ νν οἢ {π6 ἀαίθ 

οὗ Ὠ15 ἀθδίῃ ἀθρθηάβ. Α σοιῃραιίβοη οὗ [185 ἀϊϑίοσαθ ψ] ἢ 

ΡΙ]αΐο᾽ 5 οἴ θὺ ου 5 θη Ό]65 5 ἴο ΘΟΙῊΘ ΒΟΥ ΘΥ ΠΘ16 ΠΘΔΙ [Π6 

᾿η6 οὗ 1[5 σοιηροϑιοη ἴῃ δηΟΙΠΘΥ ἸηΔηη6᾽. [{ οσουρίθ5 ἃ 

ἘΞ ΒΙΔΠΡαυπ,, ἴῃ ᾿ἷ8 Τηἰγοᾶ. ἰο {86 ΒΘραδ., 58 γ8 : “ Ηοο τηοηοτο ἤανας 

ἀΙ5βθυθηαὶ αἀαοααθ οἰαρδηίηῃ ἴῃ ΡΟ] ἴα ̓ἀηΐδτα ΓΘΡΉΔΙΘ αὖ ρα Οἰββί πη βου τηο- 

68 ργφίο ΟοΥρίδπι, Ῥτγοίαρόγαμη, Ῥμθάοηθιῃ, ῬΗθάγατη, οὐ ΥΠΙροβί απ, 

Ποο ἴῃ ρθη δα 68πὶ οι ραγΔ ΠῚ βἰηΐ. Ιου, 2. 192, “Τὴ χοραγὰ ἰὸ 

ῬΙαἴο᾽β ἱντηϊ αῦϊνα τ ἴῃ ἀἰδοσαθ { αἰ] ορ 86 ἢ- ΠΑ τ 50 }}8 Κη 80), Ὑγ8 ΘΟ β᾽ 6 ἃ8 

Ὧ15 τηοϑῦ Πη ΒΘ α ἡγοῦ κα Ῥγοίαρογαβ, ἀουρίδβ, δΔηα ϑιυυχτηροβίαιῃ, ποχύ ἴο νυ 1 ἢ,, 

᾿ Πουρἢ δ βοηα ἀἰβίαποθ, οοπθ ῬΠθάσιβ δῃα Ῥηωᾶο." ἨἩρΓῸ, ΠΟΥΤΘΨΘΥ, 

Βύγ 16, ταῦμϑυ {Ππᾶῃ [ΌΓΠῚ, 15. ΒΡΟΪΚθη οὗ Α8. ἃ ψοκΚ οὗ τί, 1 ββουἹα ρίδοθ 

ῬῬΦῳάτγιιβ ἤγβῦ δηοπρ 811 [μ6 ΡῬΙαίοιϊο ἀἰδ]οριιοβ.. 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. ᾽ν 

τη 4416 ρίαςθ, ἃ5 ΞΟΠ] θυ ΟΠ Υ ἰθϑοῆθϑ 5, Ὀοίνψθθη (ἢ 

ΘΙδι θη ΔΙ τ] Π]ηρσδ οἵ Ρ]αΐο᾽β ἢγϑί γϑϑῦβ, δηα {Π6 σοῃβίσαο- 

{Π γ6 ΟΠΘ65 οἵ 15 πηαίυσθυ 6. ΓΒ. οὐπσ σοησθῖνθβ {Παΐ τ 

ννὰ5 ψΥΠ ς!6η δου ΡΙαίο᾽β ἤγϑί νιβιὶ ἰὸ 1: ν, τη 989, Β. Ὁ... 

ΜΘ ἢ6 ννὰβ (Ὁ γϑα 5 οἵ ᾶἀσθ.0 δ! ] θαιτη ὈΤΙΠσδ 11 τη ἢ 

ΠΘΔΙΘΥ ἴο {πΠ6 ἀδαίῃ οἵ ϑοογαίθθ9 'ἴΏ 9599, Τὸ {Π15 σοῃοϊα- 

5Ι0η. ἢ6 15 ἰδά ὈῪ ἃ βίτοῃρ' γθβϑθι ] η66 ἢ6 αἸβοονθῦβ Ὀθένγθθῃ 

1πΠ6 (ἀογρίαβ δηά Μϑηο, ψῃϊοῇ ἰδίου ἀϊδίοσιιθ ἢθ σΔΥΓΙΟ5 

θδοῖὶς θνυθη ἴο ἃ {{π|6δ θΘίοστα 1ῃΠ6 ἀθαϊῇ οἵ ϑϑοογδῖθϑ, οἢ 80- 

οουηίΐ οὗὨ Ρ]αίο᾽ 5 τη] ἀηθ85 {Π6 16 ἴῃ δἰίδοκίησ Αηγίυβ, [Π6 

ἈΘΟΌΒΘΟΥΙ οὗ Π15 πηϑϑίου Βαϊ ΠΘ ΡΠ Υ οὗ [Π656 σοηϑι ἀθ 0 ἢ 5 

ἢδ5 πη ἢ νγοῖρῃΐ ; Ρ]αίο τϊσ ῦ ἀπ ἄοθϑ τθϑθιηθ]6. ΠΙπηβο 

ἴῃ ψγοῦκ5 νυ 6 δ΄ σοπϑι ἀθυαθ]6 ᾿ηίθυνα β {ὙΟΠῚ ΟἿ ΔΠΟΙΠΘΓ : 

8η4 [Π6 τηοῖ6 σοηῖ]θ ἰοηα οἵ Μϑηῆο τηᾶν ὃ6 ονψίηρ ἰο ἃ {Δ ΙὴΘ 

οἵ 115 δυίῖμουἢἶβ τηϊηαὰ νὨ]οἢ 5 ποῖ ἰο Ρ6- δοσουηίθα ἔογ. [ὲ 

ἷβ Βα ΙῸΙ ἰο βᾶγν, {πᾶ (πΠ6 ἀαίθ σδηποί 6 δϑοθγίαϊπθα ρχθ- 
οἸβογ. 





74 ΤΟΥ ΖΦΙΑΛΟΓΟΥῪ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ΚΑΔΔΑΙΚΛΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΙΩΝ, 

ΤΓΟΡΓΊΑ͂Σ, ΠΩΔΟΣ. 

47 (ὐΑρ. 1. ΚΑ,ἍΑ. πολέμου καὶ μάχης φασὲ 

χρῆναι, ὦ Σώκρατες, οὕτω μεταλαγχάνειν. 242. 
ἼΑ4λλ’ εἸ Ὰ λ , ’ ς ἊΨ Ω͂ ἧ, τὸ λεγόμενον, κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν 
καὶ ὑστεροῦμεν; ΚΑ͂͵ΛΑ͂. Καὶ μάλα γε ἀστείας 
ς Ὁ Ν Ἧ ,] Ἃ ΓΖ ς ακ« 32 ’ 

ἑορτῆης᾽ πολλὰ γὰρ καὶ καλὰ 7 Ὁργίας ἡμῖν ολί- 

γον πρότερον ἐπεδείξατο. ,ΧΣ,2. Τούτων μέντοι, 
Β ὦ Καλλίκλεις, αἴτιος Χαιρεφών ὅδε, ἐν ἀγορᾷ 

ἀναγκάσας ἡμᾶς διατρῖψαι. ΧΑ]. Οὐδὲν πρα- 
γμα, ὦ Σώκρατες" ἐγὼ γὰρ καὲ ἰάσομαι. φίλος 

, ,ὕ ΤΗΝ ἔμ ΄ εν γ Ν γάρ μοι 7 ργίας, ὥστ᾽ ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ μὲν 

δοκεῖ, νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἐσαῦθις. ΚΑ. Τι 

δαί, ὦ Χαιρεφῶν ; ἐπιθυμεῖ Σωκράτης ἀκοῦσαι 
7Τοργίου; ΧΑ͂]. ᾿Επ᾽ αὐτό γέ τοι τοῦτο πά- 

ρεσμεν. ΚΑ“. Οὐκοῦν ὅταν βούλησθε παρ᾽ 

ἐμὲ ἥκειν οἴκαδε, παρ᾽ ἐμοὶ γὰρ Ζ7Ζοργίας κα- 
ταλύει καὶ ἐπιδείξεται ὑμῖν. Σ΄. Εὖ λέλ εις, 

σ ὦ Καλλίκλεις. ἀλλ᾽ ἄρα ἐθελήσειεν ἂν ἡμῖν ὁιο.- 
λεχθῆναι ; βούλομαι γὰρ πυθέσθαι παρ᾽ αὐτοῦ, 

» ἴνῳ Ἕ: Ὁ 3 » τίς ἡ δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τί 
ἐστιν ὃ ἐπαγγέλλεταί τε καὶ διδάσκει. τὴν δὲ 

Ὶ 
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ἄλλην ἐπίδειξιν ἐσαῦθις, ὥσπερ συ λέγεις, ποιη- 
σάσθω. ΚΑΊ Δ. Οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, ὦ 
Σώκρατες. καὶ γὰρ αὐτῷ ἕν τοῦτ᾽ ἣν τῆς ἐπι- 
δείξεως" ἐχέλευε γοῦν νῦν δ ἐρωτᾶν ὅ τι τις 
βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ πρὸς ἅπαντα ἔφη 

ἀποκρινεῖσθαι. Σ,). Ἢ καλῶς λέγεις. “2 Χαι- 
ρεφῶν, ἐροῦ αὐτόν. ΧΑ͂]. Τί ἔρωμαι ; Σ,Μ). 
Ὅστις ἐστί. ΧΑ]. Πῶς λέγεις; Σμ2. “Ὥσπερ 

ἂν εἰ ἐτύγχανεν ὧν ὑποδημάτων δημιουργός, 
ἀπεκρίνατο ἂν δήπου σοι, ὅτι σκυτοτόμος. ἢ οὐ 
μανθάνεις ὡς λέγω ; 

Ομ ρ. Π. ΧΑ]. Μανθάνω καὶ ἐρήσομαι. ---- 

Εἰπέ μοι, ὦ Τοργία, ἀληθὴη λέγει Καλλικλῆς 
ὅδε, ὅτι ἐπαγγέλλει ἀποκρίνεσθαι ὅ τι ἄν τίς σε 
ἐρωτᾷ; ΤῸΡ. ᾿Αληθῆ, ὦ Χαιρεφῶν" καὶ γοὶρ 448 Φἦἤ 

γὺν δὴ αὐτὰ ταῦτα ἐπηγγελλόμην, καὶ λέγω, ὅτι 
οὐδείς μέ πω ἠρώτηκε καινὸν οὐδὲν πολλῶν ἕεώῶν. 
ΧΑ͂Ι, Ἦ που ἄρα ῥᾳδίως ἀποκρίνει, ὦ Γοργία. 
1Ὸ}. Πάρεστι τούτου πεῖραν, ὦ Χαιρεφῶν, 

᾿λαμθάνειν. ΠΛ. Νὴ Δία: ἂν δέ γε βούλῃ, 

ὦ Χαιρεφῶν, ἐμοῦ. ΤΠ οργίας μὲν γοὶρ καὶ ἀπει- 
ρηκέναι μοι δοκεῖ" πολλὰ γὰρ ἄρτι διελήλυθε. 
ΧΑ]. Τί δαί, ὦ Πώῶλε ; οἴει σὺ κάλλιον ἂν 

Ποργίου ἀποκρίνασθαι: “Π4241. Τί δὲ τοῦτο, 

ἐὰν σοί γε ἱκανῶς; ΧΑ͂]. Οὐδέν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
συὺ βούλει, ἀποκρίνον. 1{Π{Π2.1. ᾿Ερώτα. ΧΑ 
᾿Ερωτῶ δή. εἰ ἐτύγχανε Τοργίας ἐπιστήμων ὧν 

τῆς τέχνης ἧσπερ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿ Πρόδικος, 
τίνα ἂν αὐτὸν. ὠνομάζομεν δικαίως : οὐχ ὅπερ 

ἐχεῖνον; Π,)4. Πάνν γε. ΧΑ]. ᾿]ατρὸν 
ἡ 
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ἄρα φάσκοντες αὐτὸν εἶναι καλῶς ἂν ἐλέγομεν. 
124. Ναί. ΧΑ]. Εἰ δέ γε ἧσπερ ᾿«ριστο- 
φῶν ὁ ᾿Αγλαοφῶντος ἢ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἔμπει- 
ρος ἦν τέχνης, τίνα ἂν αὐτὸν ὀρθῶς ἐκαλοῦμεν ; 
1142. Ζἤλον, ὅτι ζωγράφον. ΧΑ͂Ι. Νῦν ὃ᾽ 

ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστί, τίνα ἂν κα- 
λοῦντες αὐτὸν ὀρθῶς καλοῖμεν: 12,41. ἾΩ 
“Χαιρεφῶν, πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν 
ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως εὑρημέναι" ἐμπειρία 
μὲν γοὶρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὸ 
τέχνην, ἀπειρία δὲ κατὼ τύχην. ἕκάστων δὲ 
τούτων μεταλαμθάνουσιν ἄλλοι ἄλλων ἄλλως, 

τῶν δὲ ἀρίστων οἱ ἄριστοι" ὧν καὶ Τοργίας ἐστὶν 
ὅδε, καὶ μετέχει τῆς καλλίστης τῶν τεχνῶν. 

ὕκρ. 11. Σ. Καλῶς γε, ὦ ΖΤΖοργία, φαί- 
νεται ΠΠ]ὥῶλος παρεσχευνάσθαι εἰς λόγους" αλλὰ 
γὰρ ὃ ὑπέσχετο Χαιρεφῶντι οὐ ποιεῖ. ΖΓῸΡ. 
τί μάλιστα, ὦ Σώκρατες. Σι. Τὸ ἐρωτώμε- 
γον οὐ πάνυ μοι φαίνεται ἀποχρίνεσθαι. Ζ7Ὸ. 
᾿Αλλὰ σύ, εἰ βούλει, ἐροῦ αὐτόν. Σ΄. Οὐκ, 

εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἐστὶν ἀποκρίνεσθαι, 
ἀλλὸ πολὺ ἂν ἥδιον σέ. δῆλος γάρ μοι Πώλος 
καὶ ἐξ ὧν εἴρηκεν, ὅτι τὴν καλουμένην ῥητορικὴν 
μᾶλλον μεμελέτηκεν ἢ διαλέγεσθαι. ΠμΠ2).4. Τί 
δή, ὦ Σώκρατες - Σ). “Ὅτι, ὦ Πῶλε, ἐρομέ- 
γον Χαιρεφώντος τίνος ΤΠ ̓οργίας ἐπιστήμων τέ- 
χνης, ἐγκωμιάξεις μὲν αὐτοῦ τὴν τέχνην, ὥσπερ 
τινὸς ψέγοντος, ἥτις δέ ἔστιν, οὐκ ἀπεκρίνω. 
ΠΙ2.2. Οὐ γὰρ ἀπεχρινάμην, ὅτι εἴη ἡ καλ- 
λίστη ; « Σ',. Καὶ μάλα γε. ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐρωτᾷ 
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ποία τις εἴη ἡ Τοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς, καὶ ὅν- 
τινα δέοι καλεῖν τὸν Τοργίαν. ὥσπερ τὸ ἔμ- 
προσθέν σοι ὑπετείνατο Χαιρεφῶν καὶ αὐτῷ 449 
καλῶς καὶ διὸ βραχέων ἀπεκρίνω, καὶ νῦν οὔ- 
τῶς εἰπὲ τίς ἡ τέχνη καὶ τίνα ΖΤΖοργίαν καλεῖν 

Ἁ ς - ϑῷ ’ ᾿Ρ ᾽7 2 Ν ς αὖ 

χρὴ ἡμᾶς. μάλλον δὲ, ὦ 7 ργία, αὐτὸς ἡμῖν 

εἰπὲ τίνα σε γρὴ καλεῖν ὡς τίνος ἐπιστήμονα 
τέχνης. 7Ὁ}. Της ῥητορικῆς, ὦ “Σώκρατες. 

ς ἡ ΡΒ [4 ο 

ΣΙ. Ρήτορα ἄρα γρὴ σε καλεῖν; 710}. 
9 ’ τ ἤ 2 Ἁ η 3 

“1Ἵγαθὸν γε, ὦ ΖΣώκροατες, εἰ δὴ 0 γε εὔχομαι 

εἶναι, ὡς ἔφη “Ὅμηρος, βούλει με καλεῖν. Σ). 
᾿λλὲ βούλομαι. 70}. Κάλει δή. ΣΧ. 
Οὐχοῦν καὶ ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν εἶναι Β 
ποιεῖν; 7}. ᾿Επαγγέλλομαί γε δὴ ταῦτα οὐ 

μόνον ἐνθάδε, ἀλλὰ καὶ ἄλλοθι. ΣΜ2. Ἶ4ρ᾽ οὖν 
ἐθελήσαις ἄν, ὦ Τοργία, ὥσπερ νῦν διαλεγόμεθα, 
διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ᾽ ἀποκρινόμενος, 

. . - "» ’, -" - ν - 
τὸ δὲ μῆκος τῶν λόγων τοῦτο, οἷον καὶ “Πῶλος 

ἤρξατο, ἐσαῦθις ἀποθέσθαι; ἀλλ᾽ ὅπερ ὑπισχνεῖ, 
Η ὔ 9 ΝΕ ἢ ᾿ . 4 ἃ 

μὴ ψεύσῃ, ἀλλο ἐθέλησον κατὰ βραχὺ τὸ ἐρω- 

τώμενον ἀποκρίνεσθαι. 70}. Εἰσὶ μέν, ὦ Σώ- 
κρατες, ἕνιαι τῶν ἀποχρίσεων ἀναγκαῖαι διοὸ Ὁ 
μακρῶν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι" οὐ μὴν ἀλλὰ 
πειράσομαί γε ὡς διὸ βραχυτάτων. καὶ γοὶρ αὖ 
καὶ τοῦτο ἕν ἐστιν ὧν φημι, μηδένα ἂν ἐν βρα- 

᾿. 2 τος αἱ ᾽ ᾿Ὶ 2 - ’ 

χυτέροις ἔμον τὰ αὐτο εἰπεῖν. ΟΣ'Δ. Ἴουτου 
Ἁ αν Ὁ » 3 ι ἌΒΡ. 3 - 

μὴν δεῖ, ὦ Ζ7ργία " καί μοι ἐπίδειξιν αὐτοῦ 

τούτου ποίησαι, τῆς βραχυλογίας, μακρολογίας 
δὲ ἐσαῦθις. 7ΖΌΡ. ᾿“λλὰ ποιήσω, καὶ οὐδενὸς 
φήσεις βραχυλογωτέρου ἀκοῦσαι. ἐς 



ΘΟΝΟΘΙΑΞΒ. ἵν 

ἔαρ. ΤΥ, ΣΏ. Φέρε δή ἐλαι τγ μεν γαν 
Ρ φῇς Ἰτήνῶν ἘΠΟΥΝΕ εἶναι καὶ ἀν ἂν καὶ 

ἄλλον ῥήτορα"--- ῥητορικῇ περὶ τί τῶν ὀντῶν 

τυγχάνει οὖσα : ὥσπερ ἡ ὑφαντικῇὴ περὶ τὴν 
τῶν ἱματίων ἐργασίαν ἡ γάρ; 71Ὁ}. Ναί. 

Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ ἡ μουσικὴ περὶ τὴν τῶν 
μελῶν ποίησιν. 70}. Ναί. Σὰ. Νὴ τὴν 

“ραν, ὦ ΖΤοργία, ἀγαμαΐ γε τος ἀποκρίσεις, 
ὅτι ἀποχρίνει ὡς οἷόν τε διὸ βραχυτάτων. 
7ΤῸΡ. Πάνυ γὰρ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, ἐπιεικῶς 
τοῦτο ποιεῖν. ΣΔ. Εὖ λέγεις. ἴθι δή μοι ἀπό- 

Ἐ; κριναι οὕτω καὶ περὶ τῆς ρητορικῆς, περὶ τί τῶν 
ὄντων ἐστὶν ἐπιστήμη; 7Ὁ}Ρ. Περὲ λόγους. 
ΣΙ. Ποίους τούτους, ὦ Τοργία ; ἄρα οἱ δηλοῦ- 
σι τοὺς κάμνοντας, ὡς ἂν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν ; 

71Ὁ. Οὐ. Σ.Ὦ. Οὐχ ἄρα περὶ πάντας 7 
τοὺς λόγους ἡ ῥητοριχή ἐστιν. 7Ὁ . Οὐ δη- 

τα. Σ). ᾿Αλλὰ μὴν λέγειν γε ποιεῖ δυνατούς’ 

7ὉῸ}. Ναί. ΣΔ. Οὐκοῦν περὲ ὧνπερ λέγειν, 
καὶ φρονεῖν; 7Ὁ}. Πῶς γοὰρ οὔ; Σ“2. “4ρ᾽ 

«οὖν καὶ ἣν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἡ ἰατρικὴ περὲ τῶν 

καμνόντων ποιεῖ δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν καὶ 

λέγειν; 7ὉΡ. ᾿Ανάγκη. Σ΄. Καὶ ἡ ἰατρικὴ 

ἄρα, ὡς ἔοικε, περὶ λόγους ἐστί. 7". Ναί. 
Σ δ. Τούς γε περὶ τὸ νοσήματα; ΟΡ. ΜΜα. 

λιστα. “ΣΜδ. Οὐχοὺῦν καὶ ἡ γυμναστικὴ περὲ 
λόγους ἐστὶ τοὺς περὶ εὐεξίαν τε τῶν σωμάτων 
καὶ καχεξίαν: 7Ὸ}. Πάνυ γε. ΣΙ). Καὶ 

Β μὴν καὶ αἱ ἀλλαι τέχναι, ὦ Τ᾽ οργία, οὕτως ἔγου- 
σιν" ἕκάστη αὐτῶν περὶ λόγους ἐστὶ τούτους, οἷ 

ἐν 
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’ -“ 

τυγχάνουσιν ὄντες περὶ τὸ πρᾶγμα οὗ ἑκάστη 
ἐστὶν ἡ τέχνη. ΤΌΡ. Φαίνεται. Σ,Ώ. Τί οὖν 
Σὺν Ν 21 , 2 ς Ἁ -Ὸὧ 

δὴ ποτὲ τας ἄλλας τέχνας οὐ ῥητορικαὶς καλεῖς, 
οὔσας περὶ λόγους, εἴπερ ταύτην ῥητορικὴν κα- 
λεῖς, ἢ ὧν ἢ περὶ λόγους; 7ὉΡ. “Ὅτι, ὦ Σώ- 
κρᾶτες, τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν περὶ χειρουργίας 
τε καὶ τοιαύτας πράξεις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πᾶσά 

ἐστιν ἡ ἐπιστήμη: τῆς δὲ ῥητορικῆς οὐδέν ἐστι 
τοιοῦτον γειρούργημα, ἀλλὰ πᾶσα ἡ πράξις καὶ 
ἷ κύρωσις διὸ λόγων ἐστί. διὸ ταῦτ᾽ ἐγὼ τὴν 
ῥητορικὴν ἘΠῊΝ ἀξιῶ εἶναι περὶ λόγους, ΟΥΘΌΕ 
λέγων, ὡς ἐγώ φημι. 

ὕκρ. ν. Σμ2. ᾿4ρ᾽ οὖν μανθάνω οἵαν αὖ- 
τὴν βούλει καλεῖν : τάχα δὲ εἴσομαι σαφέστερον. 

ἀλλ᾽ ἀπόκριναι. εἰσὶν ἡμῖν τέχναι. ἢ γάρ ; 
7Ὸ}. Ναί. Σ42. Πασῶν δέ, οἶμαι, τῶν τε- 
γνών τῶν μὲν ἐργασία τὸ πολύ ἔστι καὶ λόγου 
βραχέος δέονται, ἔνιαι δὲ οὐδενός, ἀλλὰ τὸ τῆς 
τέχνης περαίνοιτο ἂν καὶ διὰ σιγῆς, οἷον γραφι- 

χκῇ καὶ ἀνδριαντοποιία καὶ ἄλλαι πολλαί. τὸς 
τοιαύτας μοι δοκεῖς εὐρόν, περὲ ἃς οὐ φῇς ἫΥ 

ῥητορικὴν εἶναι. ἢ οὔ; 710}. Πάνυ μὲν οὖν 

καλῶς ὑπολαμθάνεις, ὦ Σώκρατες. Σ). “Ετε- 
ραι δέ γέ εἶσι τῶν τεχγνών, αἷ διὰ λόγου πᾶν 

περαίνουσι, καὶ ἔργου, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἢ οὐδενὸς 
προσδέονται ἢ βραχέος πάνυ, οἷον ἡ ἀριθμητικὴ 
καὶ λογιστικῆ καὶ γεωμετρικὴ καὶ πεττευτική 7γὲ 

καὶ ἄλλαι πολλαὶ τέχναι, ὧν ἔνιαι σγεδόν τι 

ἴσους τοὺς λόγους ἔγουσι ταῖς πράξεσιν, αἱ δὲ 
πολλαὶ πλείους καὶ τὸ παράπαν πᾶσα ἡ πράξις ἘΠ 

σ. 
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᾿Ὶ Ἁ “ 39 αν Ἁ ψ 2 ’ - 

καὶ τὸ κῦρος αὐταῖς διὸ λόγων ἐστί. τῶν τοι- 
οὕτων τινά μοι δοκεῖς λέγειν τὴν ῥητορικήν. 

ΤΟΡ. ᾿Ζ4ληθὴ λέγεις. Σ,. ᾿ αλλ’ οὔτοι τού- 
τῶν γε οὐδεμίαν οἶμαί σε βούλεσθαι ῥητορικὴν 

λ ἜΣ ᾿ ΄Ω κὸν τος τὰρ Ω ᾿"" “) ς καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ ῥήματι οὕτως εἶπες, ὅτι ἢ 
-" 5} ς 2 διὸ λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα ρητορική ἔστι, καὶ 

ὑπολάθδοι ἂν τις, εἰ βούλοιτο δυσχεραίνειν ἐν 
» ’ ᾿ 3 ᾿ 2] ς , Ξ 

τοῖς λόγοις, 7 ἔν. ἀριθμητικὴν ἄρα ρητορικῆὴν, ὦ 

7Τοργία, λέγεις ; ἀλλ᾽ οὐκ οἶμαΐ σε οὔτε τὴν 
46 ἀριθμητικὴν οὔτε τὴν γεωμετρίαν ῥητορικὴν λέ- 

Θ᾽ 

γειν. 7}. ᾿Ορθῶς γὸρ οἴει, ὦ Σώκρατες, καὶ 
δικαίως ὑπολαμθάνεις. 

Οκρ. ]. Σ᾽. "1θι οὖν καὶ συ τὴν ἀπόκρι- 
σιν ἣν ἠρόμην διαπέρανον. ἐπεὶ γοὶ ἡ ρητορικὴ 
τυγχάνει μὲν οὖσα τούτων τις τῶν τεχνῶν τῶν 

Ν λ Ἁ λ Ἂ 4 ’ δὲ Ἁ χλ 

τὸ πολυ λόγῳ χρωμένων, τυγχάνουσι δὲ καὶ ἀλ- 
λαι τοιαῦται οὖσαι, πειρῶ εἰπεῖν, ἢ περὶ τί ἐν 
λόγοις τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορικῇ ἐστιν. ὥσπερ 
ἂν εἴ τίς με ἔροιτο ὧν νῦν δὴ ἔλεγον περὶ ἧσ- 

"Ὕ »" “ 5 ’ , 2 «ς 

τινοσουν τῶν τεχνῶν, Μὰ Σώκρατες, τίς ἔστιν ἢ 

ἀριθμητικὴ τέχνη ; εἴποιμ᾽ ἂν αὐτῷ, ὥσπερ σὺ 
ἄρτι, ὅτι τῶν διὸ λόγου τις τὸ κῦρος ἐχουσῶν. 

Ἥ 32» 2 ᾽ τ Ἃ ’ 2 9 ΡΒ) 

καὶ εἰ μὲ ἑπανέροιτο" Ἴων περὶ τί ; εἰποιμ᾽ ἂν. 

ὅτι τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν τὲ καὶ περιττὸν [γνῶσις], 
ὅσα ἂν ἑκάτερα τυγχάνοι ὄντα. εἰ δ᾽ αὖ ἔροιτο" 
7") δὲ δὶ Ἂ 4 λ αν ᾿ς τ 3» Ψ ἣν δὲ λογιστικὴν τίνο, καλεῖς τέχνην ; εἴποιμ 
ἂν, ὅτι καὶ αὕτῃ ἐστὲ τῶν λόγῳ τὸ πᾶν κυρουμέ- 

Ν Ἐ Ὑ2 ᾽ (τ Ν » 2, 4 ΒΕ), 

νῶν. καὶ εἰ ἑπανέροιτο, Πὶ| περὶ τί ; εἴποιμ᾽ ἂν 
»] ἥν" 

ὥσπερ οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι, ὅτι τοὶ μὲν 
ι 

ἄλλα καθάπερ ἡ ἀριθμητικὴ ἡ λογιστικῇ ἔχει 
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περὶ τὸ αὐτὸ γάρ ἔστι, τό τε ἄρτιον καὶ τὸ πε- 
θιττόν " διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὑτὰ 
καὶ πρὸς ἄλληλα πῶς ἔχει πλήθους ἐπισκοπεῖ τὸ 
περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον ἡ λογιστική. καὶ εἴ τις 
τὴν ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, ἐμοῦ λέγοντος, ὅτι 
καὶ αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ πάντα, Οἱ δὲ λόγοι 

οὗ τῆς ἀστρονομίας, εἰ φαίη, περὶ τί εἶσιν, ὦ 

“ΦΖώκρατες ; εἴποιμ᾽ ἂν, ὅτι περὶ τὴν τῶν ἄστρων 

φορὰν κοὶ ἡλίον καὶ σελήνης, πῶς πρὸς ἄλληλα Ὁ 
τάχους ἔχει. 70}. ᾿Ορθῶς γε λέγων σύ, ὦ 
Σώκρατες. Σ). "Ἴθι δὴ καὶ σύ, ὦ Ζροργία. 
τυγχάνει μὲν γορ δὴ ἡ ῥητορικὴ οὖσα τῶν λόγῳ 
τοὶ πάντο. διαπραττομένων τε καὶ κυρουμένων 

τις. ἦ γάρ; 7ὉΡ. Ἔστι ταῦτα. Σ). Ζέγε 
δὴ τῶν περὲ τί; ὃ τί ὃ ἔστι τοῦτο τῶν ὄντων, 
περὶ οὗ οὗτοι οἱ λόγοι εἰσίν, οἷς ἡ ῥητορικὴ χρῆ- 
ται; 70}. Τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων πρα- 
γμάτων, ὦ Σώκρατες, καὶ ἄριστα. 

Ολρ. 11. Σὰ. ᾿Δ4λλ᾽, ὦ ΤΠοργία, ἀμφισθη- 
τήσιμον καὶ τοῦτο λέγεις καὶ οὐδέν πω σαφές. ἘΣ 
οἴομαι γάρ σὲ ἀκηκοέναι ἐν τοῖς συμποσίοις 
ἀδόντων ἀνθρώπων τοῦτο τὸ σκχολιόν, ἕν ᾧ κα- 

ταριθμοῦνται ᾷδοντες, ὅτι ὑγιαίνειν μὲν ἄριστόν 

ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον καλὸν γενέσθαι, τρίτον δέ, 

ὥς φησιν ὁ ποιητῆς τοῦ σχολιοῦ, τὸ πλουτεῖν 
ἀδόλως. 7ῸΡ. ᾿Ακήκοα γάρ" ἀλλὰ πρὸς τί 
τοῦτο λέγεις; Σ,. Ὅτι σοι αὐτίκα ἂν παρα- 459 
σταῖεν οἱ δημιουργοὶ τούτων ὧν ἐπήνεσεν ὃ τὸ 
σχολιὸν ποιήσας, ἰατρός τε καὶ παιδοτρίθης καὶ 
χρηματιστής, καὶ εἴποι πρῶτον μὲν ὁ ἰατρός, ὅτι, 
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Ω Σώκχρατες, ἐξαπατᾷ σε Τοργίας. οὐ γάρ 
ἐστιν ἡ τούτου τέχνη περὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν 
τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ἡ ἐμή. εἰ οὖν αὐτὸν ἐγὼ 
2 ’ Ν Ἃ ’ἤ ΒλῚ Ἂν “4 5» Ρλ] 

ἐροίμην" Σὺ δὲ τίς ὧν ταυταὰ λέγεις ; εἴποι ἂν 
5, Ω 2 ’ἢ »ἢἤ [Ὶ ’ 3 Ἃ κ- -- 

ἴσως, ὅτι ]ατρὸς. 11 οὖν λέγεις : ἡ τὸ τῆς σῆς 

τέχνης ἔργον μέγιστόν ἐστιν ἀγαθόν ; Πῶς γαοὶρ 
2 , Ὁ 32» ΩΣ ΙΑ (θα, ὦ ’ Η 

οὐ, φαΐη ἂν ἴσως, ὦ ΖΣώχρατες, υγίειο ; τί ὃ 
2 δ] ὖ 2 Ἁ 9 ; ς Ψψ 2 9 

ἐστὶ μεῖζον ἀγαθον ἀνθρώποις υγιείας ; Μὲὶ δ᾽ 
“Ξ . - ς ΄ 35» ΄ 

αὖ μετοὸ τοῦτον ὁ παιδοτρίθης εἴποι, ὁτε Θαυ- 
Ξ3 , 2 338). 4.3} ᾿ δι τοῖν » 

μαζοιμί γ᾽ ἂν, ὦ ΖΣώχρατες, καὶ αυτός, εἴ σοι 
5} ὮΝ - 2 ᾿ 2 - - ς 

ἔχει 7 ργίας μεῖζον ἀγαθὸν ἐπιδεῖξαι τῆς αὖυ- 

τοῦ τέχνης ἢ ἐγὼ τῆς ἐμῆς" εἴποιμ᾽ ἂν αὖ καὶ 
Ν - Ὁ Ν ὮΝ »» ος Ἄν . 

προς τοῦτον" Σὺν δὲ δὴ τίς εἰ, ὦ ἀνθρωπε; καὶ 

τί τὸ σὸν ἔργον; Παοιδοτρίθης, φαίη ἄν, τὸ δ᾽ 
ἔργον μού ἔστι καλούς τε καὶ ἰσχυροὺς ποιεῖν 

Ν 2 [4 Ἃ ’ ἝΝ δ. Ἃ 

τους ἀνθρώπους τὰ σώματα. Μήῇἤετα δὲ τὸν παι- 
7 ΕΣ ᾽ν ς 7 ς 2 ἫΣ 

δοτρίθην εἴποι ἂν ὁ γρηματιστῆς, ὡς ἔγῳμαι, 

πάνυ καταφρονῶν ἁπάντων, Σκόπει δῆτα, ὦ 
“Σώκρατες, ἐάν σοι πλούτου φανῇ τι μεῖζον ἀγα- 

Ἅ .Ν ). Ν ’ἤ »" 4 2] ς δ. 

θὸν ὃν ἢ παρὰ Ζ7Ὁργίᾳ ἢ παρ᾽ ἄλλῳ οτφοῦν. 
-“« ΠῚ Ἂν Ἁ 2 ᾿ “ 

φαῖμεν ἂν οὖν πρὸς αὐτόν" 1 δὲ δή; ἢ σὺ 
τούτου δημιουργός: Φαίη ἄν. ἽἼϊΐς ὧν; Χρη- 
ματιστής. Τί οὖν; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνθρώ- 
ποις ἀγαθὸν εἶναι πλοῦτον ; φήσομεν. Πῶς 

. ΕΥ 9 “ὦ ᾿ . 39 Με 
γὰρ οὐκ; ἐρεῖ... Καὶ μὴν ἀμφισθητεῖ γε 7 Ὁρ- 

γίας ὅδε τὴν παρ᾽ αὐτῷ τέχνην μείζονος ἀγαθοῦ 
αἰτίαν εἶναι ἢ τὴν σήν, φαῖμεν ἂν ἡμεῖς. δῆλον 

οὖν, ὅτι τὸ μετοὸ τοῦτο ἔροιτ᾽ ἄν" Καὶ τί ἐστι 
τοῦτο τὸ ἀγαθόν ; ἀποκρινάσθω Ζοργίας. “1θι 
οὖν νομίσας, ὦ Τοργία, ἐρωτᾶσθαι καὶ ὑπ᾽ ἐκεί: 
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γον καὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀπόκριναι τί ἔστι τοῦτο, ὃ 
ΝΥ Ἃ “ 2 

φῇς σὺ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις 
καὶ σὲ δημιουργὸν εἶναι αὐτοῦ. 7}. “Ὅπερ 
ἐστίν, ὦ Σώκρατες, τῇ ἀληθείᾳ, μέγισ ἱγαθὸ ι ρατες, τῇ ἀληθείᾳ μέγιστον ἀγαθὸν 

ΕΣ Ω " ι 2 κῇ Ἂν 3 
καὶ αἴτιον ἅμα μὲν ἐλευθερίας αὐτοῖς τοῖς ἂν- 

ἤ Ι Ν “-" Ι "-“ -“ 

θρώποις, ἅμα δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν τῇ αὑτοῦ 
πόλει ἑκάστῳ. 54). Τί οὖν δὴ τοῦτο λέγεις : Ἐ 
ΤῸ. Τὸ πείθειν ἔγωγ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι τοῖς λό- 
)οις καὶ ἐν δικαστηρίῳ δικαστοὶς καὶ ἐν βουλευ- 
τηρίῳ βουλεντὰς καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ ἐκκλησιαστοὶς 

καὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλόγῳ παντί, ὅστις ἂν πολιτικὸς 
ξύλλογος γίγνηται. καίτοι ἕν ταύτῃ τῇ δυνάμει 

δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοῦλον δὲ τὸν παι- 
᾽ ς . κ᾿ - ΣΙ 3 

δοτρίθην" ὁ δὲ γρηματιστῆς οὗτος ἄλλῳ αἀναφα- 
’ ᾿ 2 ς -»"»57 2 

γήσεται χρηματιζόμενος καὶ οὐχ αὐτῷ, αλλοὶ σοὲ 
ν ἤ Ἁ ’ Ἁ ,ὔ 

τῷ δυναμένῳ λέγειν καὶ πείθειν τὰ πλήθη. 

καρ. γΠΠ. Σὰ. Μῦν μοι δοκεῖς δηλῶσαι; 
κΥ "ὁ 2 ’ Ν ς Ν Ω Υ͂ , 

ὦ 7οργία, ἐγγύτατα τὴν ῥητορικὴν ἥντινα, τέ-453 

χνὴην ἡγεῖ εἶναι, καί, εἴ τι ἐγὼ συνίημι, λέγεις, 
ὅτε πειθοῦς δημιουργός ἔστιν ἡ δητορική, καὶ ἡ 
πραγματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον εἰς 
τοῦτο τελευτᾷ. ἢ ἔχεις τι λέγειν ἐπὲ πλέον τὴν 
ῥητορικὴν δύνασθαι ἢ πειθῶ τοῖς ἀκούουσιν ἐν 
τῇ ψυχῇ ποιεῖν; 7}. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρα- 

᾽ Ὡ ῳ ς Ἐ᾿ νν 3) Ἁ 

τες, ἀλλὰ μοι δοκεῖς ἱκανῶς ορίζεσθαι" ἔστι γὰρ 

τοῦτο τὸ κεφάλαιον αὐτῆς. Χ 2). " Ζκουσον δή, 
ΤᾺ ’ 2 Ἃ Ἃ τ τὰ 3» 9 σ ς 2 Ἁ 

ὦ 7 οργία. ἐγώ γαρ εὖ ἴσθ᾽ ὃτι, ὡς ἐμαυτὸν Β 

πείθω, εἴπερ τις ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βουλό- 
μενος εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο, περὶ ὅτου ὃ λόγος 
ἐστί, καὶ ἐμὲ εἶναι τούτων ἕνα " ἀξιῶ δὲ καὶ σέ. 
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ΤΟ. Τί οὖν δή, ὦ Σώκρατες; Σ΄. ᾿Εγὼ, 
ἐρῶ νῦν. ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς πειθώ, ἥτις 
ποτ᾽ ἐστὲν ἣν συ λέγεις καὶ περὲ ὧντινων πρα- 
γμάτων ἐστὲ πειθώ, σαφῶς μὲν εὖ ἴσθ᾽ ὅτι οὐκ 
οἶδα, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὑποπτεύω γε ἣν οἶμαί σε 
λέγειν καὶ περὶ ὧν" οὐδὲν μέντοι ἧττον ἐρήσο- 
μαΐ σε τίνα ποτὲ λέγεις τὴν πειθὼ τὴν ἀπὸ τῆς 

ῥητορικῆς καὶ περὶ τίνων αὐτὴν εἶναι. τοῦ οὖν 
ἕνεκα δ᾽ αὐτὸς ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ᾽ 
οὐκ αὐτὸς λέγω ; οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλλο τοῦ λόγου, 

ἵνα οὕτω προΐῃ, ὡς μάλιστ᾽ ἂν ἡμῖν καταφανὲς 
ποιοῖ περὶ ὅτου λέγεται. σχόπει γὰρ, εἴ σοι δοκῶ 

δικαίως ἀνερωτᾶν σε. ὥσπερ ἂν εἰ ἐτύγχανόν σε 
ἐρωτῶν τίς ἐστι τῶν ζωγράφων Ζεύξις, εἴ μοι 

εἶπες, ὅτι ὁ τὸ ζῶα γράφων, ἀρ᾽ οὐκ ἂν δικαίως 
σε ἠρόμην ὁ τὸ ποῖα τῶν ζώων γράφων καὶ ποῦ, 
7ῸΡ. Πάνυ γε. Σ,. “ρα διὸ τοῦτο, ὅτι 

καὶ ἄλλοι εἰσὶ ζωγράφοι γράφοντες ἄλλα πολλὰ 

ζῶα; 70}. Ναί. Σ 2. Εἰ δέ γε μηδεὶς ἂἀλ-, 

λος ἡ Ζεῦξις ἔγραφε, καλῶς ἂν σοι ἀπεκέχριτο: 
ΤΌΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 4“). Ἴθι δὴ καὶ περὶ 

Φ.τῆς ῥδῃτοριχῆς εἰπέ. πότερόν σοι δοκεῖ πειθὼ ποι- ἢ5 ΘἠτΟρΙΚΉ“ ᾿ θ : 
“- ς ς ὅδ ’ ὮΝ δ κΚ ἕ ΞΖ 

εἴν ἡ ῥητορικῇ μόνη, ἡ καὶ ἄλλαι τέγναι; λέγω 

δὲ τὸ τοιόνδε - ὅστις διδάσκει ὁτιοῦν πρᾶγμα, 
πότερον ὃ διδάσκει πείθει, ἡ οὔ; 7ῸΡ}Ρ. Οὐ 

δῆτο, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ πάντων μάλιστα πείθει. 
ΣΙ. Πάλιν δ᾽ εἰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν 
- “- ’ὔ ς ᾿Ὶ κ 3 7 ξρϑοσς 
ὧνπερ νυν δῆ, ἢ ἀριθμητικὴ οὐ διδάσκει ἡμὰς 

ὅσα ἐστὶ τὸ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ ὁ ἀριθμητικὸς ἂν- 
θρωπος; 7}. Πάνυ γε. Σμ“δ). Οὐκοῦν καὶ 
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πείθει; 17}. Ναί. Σ.Ώ. Πειθοῦς ἄρα δη- 
μιουργός ἐστι καὶ ἡ ἀριθμητική, 17Ὸ}Ρ. Φαί-: 
γεται. Σιίδ. Οὐκοῦν ἐάν τις ἐρωτᾷ ἡμᾶς ποίας 
πειθοῦς καὶ περὲ τί, ἀποκρινούμεθα πον αὐτῷ, 
ὅτι τῆς διδασκαλικῆς τῆς περὶ τὸ ἀἄρτιόν τε καὶ4ὅ4, 
τὸ περιττὸν ὅσον ἐστί. καὶ τοὶς ἄλλας ἃς νῦν δὴ 
ἐλέγομεν τέχνας ἁπάσας ἕξομεν ἀποδεῖξαι πει- 
θοῦς δημιουργοὺς οὖσας καὶ ἧστινος καὶ περὶ ὅ 
τι. ἡ οὐ; 70}. Ναί. Σ. Οὐκ ἄρα ῥη- 
τορικῇ μόνη πειθοῦς ἐστι δημιουργός. 7ΖῸ. 
᾿“ληθη λέγεις. 

καρ. [Χ. ΣμΜ2. ᾿Επειδὴ τοίνυν οὐ μόνη ἀπερ- 
γάζεται τοῦτο τὸ ἔργον, αλλὰ καὶ ἄλλαι, δι- 
καίως, ὥσπερ περὶ τοῦ ζωγράφου, μετὸ τοῦτο 
ἐπανεροίμεθ᾽ ἂν τὸν λέγοντα, ποίας δὴ πει- 
θοῦς καὶ τῆς περὶ τί πειθοῦς ἡ ῥητορικῇ ἔστι Β 
τέχνη ; ἢ οὐ δοκεῖ σοι δίκαιον εἶναι ἐπανερέ- 

σθαι; 7Ρ. Ἐμοιγε. Σ2. ᾿ΑἸπόκριναι δή, 

ὦ 7Τοργία, ἐπειδή γε καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτω. 7Ὸ. 
Ταύτης τοίνυν τῆς πειθοῦς λέγω, ὦ Σώκρατες, 
τῆς ἐν δικαστηρίοις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις, 
ὥσπερ καὶ ἄρτι ἔλεγον, καὶ περὶ τούτων, ἃ ἔστι, 
δίκαιά τε καὶ ἀδικα. Σ΄. Καὶ ἐγώ τοι ὑπώ- 

πτενον ταύτην σὲ λέγειν τὴν πειθῶ καὶ περὲ 
ι ὕτων, ὦ Ποργία " ἀλλ᾽ ἵνα μῃ ϑαυμαΐζῃς, ἐὰν Ο 

ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι, ὃ δοκεῖ 
μὲν δῆλον εἶναι, ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ" ὅπερ γὸρ 
λέγω, τοῦ ἑξῆς ἕνεκα περαΐνεσθαι τὸν λόγον 
ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐθιζώμεθα 

ὑπονοοῦντες προαρπάζειν ἀλλήλων τὰ λεγόμενα, 
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ἀλλὰ συ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ὅπως ἂν 
βούλῃ περαίνῃ. 7Ὁ}Ρ. Καὶ ὀρθῶς γέ μοι 
δοκεῖς ποιεῖν, ὦ Σώκρατες. Σ). Γ1θι δὴ καὶ 
τόδε ἐπισκεψώμεθα. καλεῖς τι μεμαθηκέναι ; 
7ΤῸΡ. Καλῶ. ΣΙ. Τί δέ; πεπιστευκέναι τ 

Χ1ῸΡ. "ἔγωγε. Σ.Ώ. Πότερον οὖν ταὐτὸν δο- 

κεῖ σοι εἶναι μεμαθηκέναι καὶ πεπιστευκέναι, καὶ 
μάθησις καὶ πίστις, ἢ ἄλλο τε; 7}. Οἴομαι 

μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκχρατες, ἄλλο. ΣΙ. Καλῶς 
γὰρ οἴει " γνώσει δὲ ἐνθένδε. εἰ γάρ τίς σε 

ἔροιτο Ἶ4ρ᾽ ἔστι τις, ὦ Τοργία, πίστις ψευδὴς 
καὶ ἀληθής ; φαίης ἄν, ὡς ἐγὼ οἶμαι. 7ῸΡ. 

ζαί. ΣΜ2. Τί δέ ; ἐπιστήμη ἐστὲ ψευδὴς καὶ 

ἀληθής; 70}. Οὐδαμῶς. Σ,. Ζηλον γὰρ 
αὖ, ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν. 7ΠὉ Ρ. ᾿4ληθὴ λέγεις. 

ΟΣ). ᾿Αλλὰ μὴν οἵ τὲ γε μεμαθηκότες πεπει- 
σμένοι εἰσὶ καὶ οἱ πεπιστευκότες. Ζ7Ὃ ἢ. "ἔστι 
ταῦτα. Σδ. Βούλει οὖν δύο εἴδη ϑώμεν πει- 
θοῦς, τὸ μὲν πίστιν παρεχόμενον ἄνεν τοῦ εἰἶδέ- 
ναι, τὸ δ᾽ ἐπιστήμην; 7Ὸ}. Πάνυ γε. Σ2. 

Ποτέραν οὖν ἡ ῥητορικὴ πειθὼ ποιεῖ ἐν δικα- 
στηρίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις περὶ τῶν δι- 
καίων τε καὶ ἀδίκων ; ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν γίγνε- 

ται ἄνευ τοῦ εἰδέναι, ἢ ἐξ ἧς τὸ εἰδέναι; ΖΤῸΡ. 
Ζἤλον δήπου, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἐξ ἧς τὸ πιστεύ- 

4δειν. Σί). “Η ρητορικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, πειθοῦς 
δημιουργός ἔστι πιστευτικῆς, ἀλλ᾽ οὐ διδασκαλι- 
κῆς περὶ τὸ δίκαιόν τε καὶ ἄδικον. Ζ7Ὁ. Ναί. 

Σ. Οὐδ᾽ ἄρα διδασκαλικὸς ὁ ῥήτωρ ἐστὶ δικα.- 
’ Ἁ ΜΝ 2] 2! » 

στηρίων τε καὶ τῶν ἄλλων ὀγλῶν δικαίων τε 
9 
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πέρι καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ πιστικὸς μόνον. οὐ γαρ 
δήπου ὄχλον γ᾽ ἂν δύναιτο τοσοῦτον ἐν ὀλίγῳ 
χρόνῳ διδάξαι οὕτω μεγάλα πράγματα. ΤῸ}. 

Ου δῆτα. 

“ ΟὗλΡ. Χ. 2. Φέρε δή, ἴδωμεν τί ποτε καὶ Β 

λέγομεν περὲ τῆς ῥητορικῆς" ἐγὼ μὲν γάρ τοι 
οὐδ᾽ αὐτός πω δύναμαι κατανοῆσαι ὅ τι λέγω. 

ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως ἢ τῇ πόλει σύλλογος, 
ῃ περὶ ναυπηγῶν, ἢ περὶ ἄλλου τινὸς δημιουργι- 
κοῦ ἔθνους, ἄλλο τι ἢ τότε ὃ ῥητορικὸς οὐ συμ- 

δουλεύσει ; δῆλον γοὶρ, ὅτι ἐν ἑκάστῃ αἱρέσει 
τὸν τεχνικώτατον δεῖ αἱρεῖσθαι. οὐδ᾽ ὅταν τει- 

χών περὲ οἰχοδομήσεως, ἢ λιμένων᾽ κατασκευῆς, 
ἢ νεωρίων, ἀλλ᾽ οἱ ἀρχιτέκτονες - οὐδ᾽ αὖ ὅταν 

στρατηγῶν αἱρέσεως πέρι, ἢ τάξεώς τινος πρὸς 
πολεμίους, ἢ χωρίων καταλήψεως συμθουλὴ ἡ, Ο᾽ 
ἀλλ᾽ οἱ στρατηγικοὶ τότε συμθουλεύσουσιν, οἵ 

ῥητορικοὶ δὲ οὔ. ἢ πώς λέγεις, ὦ Ζοργία, τὸ 
τοιαῦτα ; ἐπειδὴ γὰρ αὐτός τε φῃς ῥήτωρ εἶναι 
καὶ ἄλλους ποιεῖν ῥητορικούς, εὖ ἔχει τοὶ τῆς 
σῆς τέχνης παρὸ σοῦ πυνθάνεσθαι. καὶ ἐμὲ 
νῦν νύμισον καὶ τὸ σὸν σπεύδειν. ἴσως γοὶρ 
καὶ τυγχάνει τις τών ἔνδον ὄντων μαθητής σου 

βουλόμενος γενέσθαι, ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν καὶ 

συχνους αἰσθάνομαι, οἱ ἴσως αἰσχύνοιντ᾽ ἄν σε 
ἀνερέσθαι. ὑπ᾽ ἐμοῦ οὖν ἀνερωτώμενος νόμισον 1) 
καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων ἀνερωτᾶσθαι, Τί ἡμῖν, ὦ Ζ7ΠὙ0ρ- 
γία, ἔσται, ἐάν σοι συνῶμεν ; περὲ τίνων τῇ πό- 

λει συνβουλεύειν οἷοί τε ἐσόμεθα ; πότερον περὶ 
δικαίου μόνον καὶ ἀδίκου, ἢ καὶ περὶ ὧν νῦν δὴ) 
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’ “) “ ς πὶ 3 “ 5 ᾽’ 

“Σωχράτης ἔλεγε; πειρῶ οὖν αὐτοῖς ἀποκρίνε- 
σθαι. 7ὉΡ. ᾿4λλ᾽ ἐγώ σοι πειράσομαι, ὦ Σόώ- 
κρατες, σαφῶς ἀποκαλύψαι τὴν τῆς ῥητορικῆς 
δύναμιν ἅπασαν" αὐτὸς γὺρ καλώς ὑφηγήσω. 

Ε οἶσθα γοὺρ δήπου, ὅτι τὸ νεώρια ταῦτα καὶ τὰ 
’ Ἄν τὰ ᾿ς Ἁ ς ὡχι ’ 

τείχη τὰ «“θηναιϊὼν καὶ ἡ τῶν λιμένων κατα- 

σκευὴ ἔκ τῆς Θεμιστοκλέους συμδουλῆς γέγονε, 
τὸ δ᾽ ἐκ τῆς Περικλέους, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῶν δη- 
μιουργῶν. Σ). “έγεται ταῦτα, ὦ Ζ7Ζ᾽οργία, πε- 
ρὲ Θεμιστοκλέους " Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς 
ἤκονον, ὅτε συνεθούλευεν ἡμῖν περὶ τοῦ διὸ μέ- 

ἐδθσου τείχους. 7Ὸ}Ρ. Καὶ ὅταν γέ τις αἵρεσις 
(τὴ Ἰρυβ Ἃ Ἃ 9) τ Υ ε “- Ω ς 

ἢ ὧν δὴ συ ἔλεγες, ὦ “Ζώκρατες, ὁρᾷς, ὁτι οἵ 

ῥδήτορές εἰσιν οἱ συμδουλεύοντες καὶ οἱ νικῶντες 
τος γνώμας περὶ τούτων. Σ΄). Ταῦτα καὶ 

ϑαυμαάζων, ὦ Ποργία, πάλαι ἐρωτῶ τίς ποτε ἢ 
δυναμίς ἐστι τῆς ῥητορικῆς. δαιμονία, γάρ τις 
ἔμοιγε καταφαίνεται τὸ μέγεθος οὕτω σκοποῦντι. 

(λρ. ΧΙ. 7Ὁ}Ρ. Μὲὶ πάντα γε εἰδείης, ὦ 
Σώκρατες, ὅτι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἁπάσας τοὶς δυ- 

Βνάμεις συλλαθοῦσα ὑφ᾽ αὐτῇ ἔχει" μέγα δέ σοί 

τεχμήριον ἐρῶ" πολλάκις γὰρ ἤδη ἔγωγε με- 
τοὶ τοῦ ἀδελφοὺ καὶ μετὸ τῶν ἄλλων ἰατρῶν 
εἰσελθῶν παρά τινα τῶν καμνόντων οὐχὲ ἐθέ- 
λοντα ἢ φάρμακον πιεῖν ἢ τεμεῖν ἢ καῦσαι 
παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ, οὐ δυναμένου τοῦ ἰατροῦ 
πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐκ ἄλλῃ τέχνῃ ἢ τῇ ῥη- 

Ὁ Ἁ δ , 32 ΄ “ , τορικῃῇ. φημὶ δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅποι βούλει 
3 ὔ διὸ: ᾿ 2] Ἀν 3 ’ δ ’ 
ἐλθόντα Ῥφητοφρέχον ἄνδρα καὶ ἰατρόν, εἴ δέοι 

’ ῃ7 2 2 » ᾽ν 3 32 

λόγῳ διογωνίζερθαι ἐν ἐκκλησίᾳ ἢ ἕν ἄλλῳ 

Ἢ 
αλλ 
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τινὶ συλλόγῳ, ὁπότερον δεῖ αἱρεθῆναι, ῥήτορα 
2) ἰατρόν, οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι τὸν ἰατρόν, ἀλλ᾽ 

; ς - ὍᾺ Ἃ 2 .- ’ 2 7 

αἱρεθῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατὸν, εἰ βούλοιτο. 

καὶ εἰ πρὸς ἄλλον γε δημιουργὸν ὁντιναοῦν 
2 Ἂ ’ Ὁ [ὁ Ν «ς ἤ ς ς 

ἀγωνίζοιτο, πείσειεν ἂν αὑτὸν ἕλέσθαι ὁ ρητορι- 

κὸς μᾶλλον ἢ ἄλλος ὁστισοῦν " οὐ γα ἔστι περὲ 
2 ΠῚ 8 ς 

ὅτου οὐκ αν πιθανώτερον εἴποι ὁ ῥητορικὸς ἢ 
ἄλλος ὁστισοῦν τῶν δημιουργών ἐν πλήθει. Ἢ 

μὲν οὖν δύναμις τοσαύτη ἐστὲ καὶ τοιαύτῃ τῆς 
τέχνης. δεῖ μέντοι, ὦ Σώκρατες, τῇ ῥητορικῇ 
χοῆσθαι ὥσπερ καὶ τῇ ἄλλῃ πάσῃ ἀγωνίᾳ. καὶ Ὦ 

γοὶρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἕνεκα δεῖ πρὸς 
ἅπαντας γρῆσθαι ἀνθρώπους, ὅτι ἔμαθε πυκτεύ- 
ειν τὲ καὶ παγκρατιάζειν καὶ ἐν ὅπλοις μάχε- 

σθαι, ὥστε κρείττων εἶναι καὶ φίλων καὶ ἐχθρῶν" 
οὐ τούτου ἕνεκα τοὺς φίλους δεῖ τύπτειν οὐδὲ 
κεντεῖν τε καὶ ἀποχτιννύναι. οὐδέ γε μὸ Δία 
ἐάν τις εἰς παλαίστραν φοιτήσας, εὖ ἔγων τὸ 
σώμα καὶ πυκτικὸς γενόμενος, ἔπειτα τὸν πατέρα 
τύπτῃ καὶ τὴν μητέρα ἢ ἄλλον τινὸ τῶν οἰκείων 
ΒλῚ με Ψ» 2 ᾽ ΟἹ ων Ἁ 

ἢ τῶν φίλων, οὐ τουτοῦυ ἕνεχο, δεῖ τους παιδο- Ἐ 
2 Ἁ Ν 9 ς- [κ ’ ΙΑ 

τρίθας καὶ τοὺς ἕν τοῖς ὁπλοις διδάσκοντας μα- 
"Ἔ Α 2 , 2 ἐν ’ ᾿ 

χεσθαι μισεῖν τε καὶ ἐχθαάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. 

ἐχεῖνοι μὲν γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίως χρῆ- 
σθαι τούτοις πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἀδι- 

“ 9 : Ἃ 

κοὔντας, ἀμυνομένους, μῇ ὑπάρχοντας " οἱ δὲ 401 

μεταστρέψαντες γρώνται τῇ ἰσχύϊ καὶ τῇ τέχνῃ 
οὐκ ὀρθῶς. οὔκουν οἱ διδάξαντες πονηροΐ, οὐδὲ 

ἢ τέχνη οὔτε αἰτία οὔτε πονηροὶ τούτου ἕνεκά 
ν Υ͂ 3" 39 - [ᾳ 

ἐστιν, ἀλλ᾽ οἱ μὴ γρώμενοι, οἶμαι, ὀρθῶς. ὃ 
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δὲν «ον Ἷ ν ΟΣ δος Ὲ “ 
αὐτὸς δὴ λογος καὶ περὶ τῆς ρητορικῆς. δυνα- 

τὸς μὲν γὰρ πρὸς ἅπαντάς ἐστιν ὁ ῥήτωρ καὶ 
περὶ παντὸς λέγειν, ὥστε πιθανώτερος εἶναι ἐν 

» , 3 νι ΑΝ τὶ ὍΧ ᾽ τοῖς πλήθεσιν ἐμθραχυ περὶ ὅτον ἂν βούληται" 

ι ἀλλ᾽ οὐδέν τι μᾶλλον τούτον ἕνεκα δεῖ οὔτε τοὺς 
ΝῚ Ἃ Ἃ Ζ' 2 “Ο Ω͂ ’ ᾽ν 

ἰατροὺς τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσθοι, οτι δύναιτο ἂν 

τοῦτο ποιῆσαι, οὔτε τοὺς ἄλλους δημιουργοῦς, 
ἀλλὰ δικαίως καὶ τῇ ῥητορικῇ χρῆσθαι, ὥσπερ 
καὶ τῇ ἀγωνίᾳ. ἐὰν δέ, οἶμαι, ῥητορικὸς γενό- 
μενός τις κᾷἄτο ταύτῃ τῇ δυνάμει καὶ τῇ τέχνῃ 
ἀδικῇ, οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν τε καὶ ἐκθαάλ- 

λειν ἐκ τῶν πόλεων. ἐκεῖνος μὲν γοὰρ ἐπὶ δικαίᾳ 
Ο χρείᾳ παρέδωκεν, ὁ δ᾽ ἐναντίως γρῆται. τὸν οὖν 

οὐκ ὀρθῶς γρώμενον μισεῖν δίκαιον καὶ ἐκβάλ- 
λειν καὶ ἀποχτιννύναι, ἀλλ᾽ οὐ τὸν διδάξαντα. 

Οκρ. ΧΙ]. Σ᾽... Οἴμαι, ὦ Ζ7Ζοργία, καὶ σὲ, 
. ἔμπειρον εἶναι πολλών λόγων καὶ καθεωρακέναι 
ὡς 3 ς«- Ἁ ’ σ 3 ς » ͵ 

ἐν αὑτοῖς τὸ τοιόνδε, ὁτι οὐ ρᾳδίως δυνανται 
. τ ΕῚ 3 ,ὔ ’ ,ὔ 

περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσι διαλέγεσθαι διορισάμε- 

γοι πρὸς ἀλλήλους καὶ μαθόντες καὶ διδάξαντες 
Ὁ ἑαυτοὺς οὕτω διαλύεσθαι τος συνουσίας, ἀλλ᾽ 

ἐὰν περί του ἀμφισθητήσωσι καὶ μὴ φῇ ὃ ἕτερος 
τὸν ἕτερον ὀρθῶς λέγειν ἢ μὴ σαφῶς, χαλεπαί- 
γουσί τε καὶ κατοὸ φθόνον οἴονται τὸν ἕξαυτῶν 
λέγειν, φιλονεικοῦντας, ἀλλ᾽ οὐ ζητοῦντας τὸ 

προκείμενον ἕν τῷ λόγῳ. καὶ ἕνιοί γε τελευτῶν- 
[" ε 

32 2 ᾿ 7 

τὲς αἴσχιστοι, ἀπαλλάττονται, λοιδορηθέντες τε 
καὶ εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες περὶ σφῶν αὐτῶν 
τοιαῦτα, οἷα καὶ τοὺς παρόντας ἄχθεσθαι ὑπὲρ 

“ 3 “ [φ 2 2 ἤ 32ς, ἢ 

σφῶν αὐτῶν, τι τοιούτων ἀνθρώπων ηἠξίωσαν 

᾿Μ 
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ἀκροαταὶ γενέσθαι. Τοῦ δὴ ἕνεκα λέγω ταῦτα ; Ὲ 
ὅτι νῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ ἀκόλουθα λέγειν 
οὐδὲ σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον ἔλεγες περὶ τῆς 
ῥητορικῆς. φοθοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, μή μὲ 
ὑπολάθῃς οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονεικοῦντο, λέ- 
γεῖν τοῦ καταφανὲς γενέσθαι, ἀλλο πρὸς σέ. 
ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν καὶ συὺ εἶ τῶν ἀνθρώπων ὧνπερ 468 
καὶ ἐγώ, ἡδέως ἄν σε διερωτῴην" εἰ δὲ μή, ἐῴην 
ἄν. ἐγὼ δὲ τίνων εἰμί ; τῶν ἡδέως μὲν ἂν ἐλεγ- 
χθέντων, εἴ τι μὴ ἀληθὲς λέγω, ἡδέως δ᾽ ἂν ἐλεγ- 

ξάντων, εἴ τίς τι μὴ ἀληθὲς λέγοι, οὐκ ἀηδέ- 
στερον μέντ᾽ ἂν ἐλεγχθέντων ἢ ἐλεγξάντων" μεῖ- 
ζον γὰρ αὐτὸ ἀγαθὸν ἡγοῦμαι, ὅσῳπερ μεῖζον 
ἀγαθόν ἔστιν αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ τοῦ με- 
γίστου ἢ ἄλλον ἀπαλλάξαι. οὐδὲν γοὺρ οἶμαι το- 
σοῦτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα, ψευδὴς Β 
περὶ ὧν τυγχάνει νῦν ἡμῖν ὁ λόγος ὧν. εἰ μὲν 
οὖν καὶ δυ φῃς τοιοῦτος εἶναι, διαλεγώμεθα" εἶ 
δὲ καὶ δοκεῖ γρῆνοαι ξᾶν, ἐῶμεν ἤδη χαίρειν 
καὶ διαλύωμεν τὸν λόγον. 7. ᾿Αλλὰ φημὶ 
μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς τοιοῦτος εἶ- 
γαῖ, οἷον συ ὑφηγεῖ" ἴσως μέντοι χρῆν ἐννοεῖν 
καὶ τὸ τῶν παρόντων. πάλαι γάρ τοι, πρὶν καὶὲ 
ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἐγὼ τοῖς παροῦσι πολλὰ ἐπεδειξά- 
μην, καὶ νῦν ἴσως πόῤῥω ἀποτενοῦμεν, ἣν δια- 
λεγώμεθα. σκοπεῖν οὖν γρὴ καὲ τὸ τούτων, μή 
τινας αὐτῶν κατέχωμεν βουλομένους τι καὶ ἄλλο 
πράττειν. 

Οκρ. ΧΠΠ. ΧΑ] Τοῦ μὲν ϑορύθου, ὦ 7 ̓ 0ρ- 
γία τε καὶ Σώκρατες, αὐτοὶ ἀκούετε τούτων τῶν 
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ἀνδρῶν, βουλομένων ἀκούειν, ἐάν τι λέγητε" 
ἐμοὶ δ᾽ οὖν καὶ αὐτῷ μὴ γένοιτο τοσαύτη ἀσχο- 

᾿ Δία, ὥστε τοιούτων λόγων καὶ οὕτω λεγομένων 
Ὁ ἀφεμένῳ προὐργιαίτερόν τι γενέσθαι ἄλλο πράτ- 

τειν. ΚΑ,Α͂. Νὴ τοὺς ϑεούς, ὦ Χαιρεφῶν 
καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις παρα- 
γενόμενος οὐκ οἶδ᾽ εἰ πώποτε ἥσθην οὕτως, ὥσ- 
πὲρ νυνί, ὥστ᾽ ἔμοιγε, κἂν τὴν ἡμέραν ὅλην ἐθέ- 
λητε διαλέγεσθαι, χαριεῖσθες. Σ ἃ. ᾿“λλὰ μήν, 
ὦ Καλλίκλεις, τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν κωλύει, εἴπεὸ 
ἐθέλει ΠΤ οργίας. 7}. Αἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπόν, 
ὦ “Σώχρατες, γίγνεται ἐμέ γε μὴ ἐθέλειν, καὲ 

Ε ταῦτο, αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν ὃ τι τις 
βούλεται ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ τουτοισί, διαλέγουν τε 
καὶ ἐρώτα ὃ τι βούλει. Σ,. "ἄκουε δή, ὦ 
Ζοργία, ἃ ϑαυμάζω ἐν τοῖς λεγομένοις ὑπὸ σοῦ" 
ἴσως γάρ τοι σοῦ ὀρθῶς λέγοντος ἐγὼ οὐκ ὀρθώς 
ὑπολαμθάνω. ῥητορικὸν φῇς ποιεῖν οἷός τ᾽ εἶ- 
ναι, ἐάν τις βούληται παρὰ σοῦ μανθάνειν : 

ΤΌΡ. Ναί. Σ΄. Οὐκοῦν περὲ πάντων ὥστ᾽ 
459ὃν ὄχλῳ πιθανὸν εἶναι, οὐ διδάσκοντα, ἀλλο πεῖί- 

θοντα: 1Ὁ}Ρ. Πάνυ μὲν οὖν. Σ). "Ελεγες 
τοι νῦν δ᾽ ὅτι καὶ περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ τοῦ ἰατροῦ 
πιθανώτερος ἔσται ὃ δήτωρ. 7. Καὶ γὸὰρ 
ἔλεγον, ἔν γε ὄχλῳ: ΣΙ). Οὐκοῦν τὸ ἔν ὄχλῳ 
τοῦτό ἔστιν ἐν τοῖς μὴ εἰδόσιν ; οὐ γὰρ δήπου ἕν. 
γε τοῖς εἰδόσι τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται. 
“Χ1 Ὁ. ᾿ “ληθὴ λέγεις. ΖΣ',2. Οὐκοῦν εἴπερ τοῦ 
ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται, τοῦ εἰδότος πιθανώ- 

Βτερος γίγνεται ; 7ῸΡ. Πάνν γε. ΣΙ. Οὐκ 
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ἰατρός γε ὦν" ἢ γάρ; 7ῸΡ. Ναί. ΣΙ. Ὁ 
δὲ μὴ ἰατρός γε δήπον ἀνεπιστήμων ὧν ὁ ἰα-, 
τρὸς ἐπιστήμων. 7. 24ῆλον ὅτι. Σ΄. ὋὉ. 
οὐκ εἰδῶς ἄρα τοῦ εἰδότος ἐν οὐκ εἰδόσι πιθανώ- 
τερος ἔσται, ὅταν ὁ ῥήτωρ τοῦ ἰατροῦ πιθανώ- 
τεέρος ἢ. τοῦτο συμθαίνει, ἢ ἄλλο τι; 71}. 
Τοῦτο ἐνταῦθά γε συμθαΐνει. Σ2. Οὐκοῦν καὶ 
περὶ τὸς ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὡσαύτως ἔχει ὃ 
φήτωρ καὶ ἡ ῥδητορική" αὐτὸ μὲν τὼ πράγματα 
οὐδὲν δεῖ αὐτὴν εἰδέναι ὅπως ἔχει, μηχανὴν δέ 
τινο, πειθούς εὑρηκέναι, ὥστε φαίνεσθαι τοῖς οὐκ 
εἰδόσι μάλλον εἰδέναι τῶν εἰδότων. 

ὕκρ. ΧΙν. 7700}. Οὐκοῦν πολλῃ ῥᾳστώνη, 
5 , ’, Χ , Χ 2 
ὦ “«Φώκρατες, γίγνεται, μὴ μαθόντα τὰς ἄλλας 

2 Ἃ ’ 4 Χ 2 »" 

τέχνας, ἀλλὰ μίαν ταύτην, μηδὲν ἐλαττοῦσθαι 

τῶν δημιουργῶν ; ΣΣ2. Εἰ μὲν ἐλαττοῦται ἢ 
Ν 2 ρα ς ς ἢ πε 2 μι Ἃ σ 

μῇῃ ἑλαττουταῶι ὁ ῥήτωρ τῶν ἄλλων δια τὸ οὔ- 

τῶς ἔχειν, αὐτίκα ἐπισκεψόμεθα, ἐάν τι ἡμῖν 
πρὸς λόγου ἢ" νῦν δὲ τόδε πρότερον σχειψώ- 

“3 ’, Χ Ν ΄ χ δι δὴ 
μεθα, ἀροα τυγχάνει περὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδι- Ὁ 

κον καὶ τὸ αἰσχρὸν καὶ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν 
κοὶ κακὸν οὕτως ἔχων ὃ ῥητορικὸς ὡς περὶ τὸ 
ς Ἃ Ἁ : ἢ ) 2] τα κἀ 2! ἤ 

ὑγιεινὸν καὶ περὶ τὰ ἄλλα ὧν αἱ ἄλλαι τέχναι, 

αὐτὸ μὲν οὐκ εἰδώς, τί ἀγαθὸν ἢ τί κακόν ἔστιν, 
2] ἴα Ἄ ᾽ν ’ 2 , ᾽ν δί Ἂ χὃ ἢ τί καλὸν ἢ τί αἰσχρὸν, ἢ δίκαιον ἡ ἄδικον, 

᾿ »ν Ἴ 
πειθῶ δὲ περὶ αὐτῶν μεμηχανημένος, ὥστε δὸο- 
κεῖν εἰδέναι οὐκ εἰδῶς ἐν οὐκ εἰδόσι μάλλον τοῦ Ἑ 

29. 7 τ τ Φο κὸν 2.4 Ἁ - ’ εἰδότος ; ἢ ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ δεῖ προεπιστάμε- 
γον ταῦτα ἀφικέσθαι παρὰ σὲ τὸν μέλλοντα 

’ Ν ς ΄ 2 Ἄ ἤ ἣν οἷς -» 

μαθήσεσθαι τὴν ῥητορικὴν ; εἰ δὲ μὴ, συ ὁ τῆς 
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ῥητορικῆς διδάσκαλος τούτων μὲν οὐδὲν διδάξεις 
τὸν ἀφικνούμενον "--- οὐ γοὶρρ σὸν ἔργον ---- ποιήσεις 
δ᾽ ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι αὐτὸν τοὶ τοι- 

αὕτα οὐχ εἰδότοι, καὶ δοκεῖν ἀγαθὸν εἶναι οὐκ 
ὄντα ; ἢ τὸ παράπαν οὐχ οἷός τε ἔσει αὐτὸν 
διδάξαι τὴν δητορικήν, ἑὸν μῇ προειδῇ περὲ τού- 

τῶν τὴν ἀλήθειαν ; ἢ πῶς τὸ τοιαῦτα ἔχει, ὦ 
460.7 Ὁργία : καὶ πρὸς Ζ΄ιός, ὥσπερ ἄρτι εἶπες, ἀπο- 

καλύψας τῆς ῥητορικῆς εἰπὲ τίς ποθ᾽ ἡ δύναμίς 

ἐστιν. 70. ᾿41λλλ᾽ ἐγὼ μὲν οἶμαι, ὦ ΖΣώκρα- 

τες, ἐὸν τύχῃ μὴ εἰδώς, καὶ ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ 
μαθήσεται. Σ. "Εχε δή" καλῶς γορ λέγεις. 
ἐάνπερ ῥητορικὸν σύ τινα ποιήσῃς, ἀνάγκῃ αὖ- 
τὸν εἰδέναι τὸ δίκαια καὶ τὸ ἄδικα ἤτοι πρότε- 
ρόν γε ἢ ὕστερον μαθόντα παρὼ σοῦ. Ζ7Ὁ. 

Β Πάνυ γε. Σὰ). Τί οὖν ; ὃ τὸ τεκτονικοὶ μεμα- 
θηκὼῶς τεκτονικός, ἢ οὐ; 70}. Ναί. ΣΙ. 

Οὐκοῦν καὶ ὁ το μουσικοὶ μουσικός.» ΖΡ. 

ΜΝΜαί. Σ,. Καὶ ὁ τὸ ἰατρικοὸ ἰατρικός : καὲ 
τἄλλα οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃ μεμαθηκὼς 
ἕκαστα τοιοῦτός ἐστιν, οἷον ἡ ἐπιστήμῃ ἕκαστον 
ἀπεργάζεται; 7ῸΡ. Πάνυ γε. Σ,. Οὐκοῦν 

κατοὶ τοῦτον τὸν λόγον καὶ ὁ τὸ δίκαια μεμαθη- 
κῶς δίκαιος; 70}. Πάντως δήπου. Σ,Ώ. Ὃ 

Οδὲ δίκαιος δίκαιά πον πράττει. 70}. Ναί. 
Σ,. Οὐκοῦν ἀνάγκη [τὸν ῥητορικὸν δίκαιον 
εἶναι], τὸν [δὲ] δίκαιον δίκαια βούλεσθαι πράτ- 
τειν; 7}. Φαίνεταί γε. Σ,2. Οὐδέποτε 
ἄρα βουλήσεται ὅ γε δίκαιος ἀδικεῖν. ΖῸ. 
᾿“νάγκη. Σ,2. Τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγκῃ ἐκ 
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τοῦ λόγου δίκαιον εἶναι. ΓΌΡ. Ναί. ΣΏ.Ὁ 
Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὁ ῥητορικὸς ἀδικεῖν. 

17Ὁ. Οὺ φαίνεταί γε. 

κλρ. ΧΥν. Σ,2. Μέμνησαι οὖν λέγων ἀξω τς 

πρότερον, ὅτι οὐ δεῖ τοῖς παιδοτρίθαις ἐγκαλεῖν 

οὐδ᾽ ἐχθάλλειν ἐκ τῶν πόλεων, ξὼν ὁ πύκτης τῇ 
πυκτικῇ [μῇ καλῶς] γχγρῆταΐ τε καὶ ἀδικῇ ; ὧὡσ- 
αὕτως δὲ οὕτω καὶ ἐὰν ὃ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ 
ἀδίκως γρῆται, μὴ τῷ διδάξαντι ἐγκαλεῖν μηδὲ 

ἐξελαύνειν ἐκ τῆς πόλεως, ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ 

οὐκ Ὀρθῶς γρωμένῳ τῇ ῥητορικῇ ; ἐῤῥήθη ταῦτα, 
ἢ οὔ; 70}. ᾿Εῤῥήθη. Σι. Νῦν δέ γε ὃ 
αὐτὸς οὗτος φαίνεται, ὃ ῥητορικός, οὐκ ἂν ποτε Ἐὶ 
ἀδικήσας. ἡ οὔ; 170}. Φαίνεται. ΣΙ). Καὶ 

ἐν τοῖς πρώτοις γε, ὦ ΠΖοργία, λόγοις ἐλέγετο, ὅτι 
ἢ ρθητορικῇὴ περὶ λόγους εἴη οὐ τοὺς τοῦ ἀρτίου 
καὶ περιττοῦ, αλλὰ τοὺς τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου. 

ἦ γάρ; 70}. Ναί. 22. ᾿γὼ τοίνυν σου 

τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλαθον, ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν 
εἴῃ ἡ ῥητορικὴ ἄδικον πρᾶγμα, ὅ γ᾽ ἀεὶ περὲ 
δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται" ἐπειδῃ δὲ ὁλί-: 
γον ὕστερον ἔλεγες, ὅτι ὃ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ κἂν 
ἀδίκως χρῷτο, οὕτω ϑαυμάσας καὶ ἡγησάμενος 46ι 
οὐ συνάδειν τὼ λεγόμενα ἐχείνους εἶπον τους 
λύγους, ὅτι, εἰ μὲν κέρδος ἡγοῖο εἶναι τὸ ἐλέγχε- 
σθαι, ὥσπερ ἐγώ, ἄξιον εἴῃ διαλέγεσθαι, εἰ δὲ μή, 
ἐᾶν χαίρειν. ὕστερον δὲ ἡμῶν ἐπισκοπουμένων, 

ὁρᾷς δὴ καὶ αὐτός, ὅτι αὖ ὁμολογεῖται τὸν ῥητο- 
ρικὸν ἀδύνατον εἶναι ἀδίκως χρῆσθαι τῇ ῥητο- 
ρικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. ταῦτα οὖν ὅπη ποτὲ 
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Β ἔχει, μὰ τὸν κύνα, ὦ ΖΤοργία, οὐκ ὀλίγης συνου- 
σίας ἐστίν, ὧστε ἱκανώς διασκέψασθαι. 

καρ. ΧΥΙ. Π,24. Τί δαί, ὦ Σώκρατες ; 
Ω͂ 3 ἃ ΕΨῸ “ ς "" ’ Ω͂ 

οὑτῶ καὶ συ περὶ τῆς ῥητορικῆς δοξαζεις, ὥσπερ 
ἴα ) Ὁν 5» [φ ’΄ 3 ’ Ἃ νυν λέγεις » ἢ οἴει, ὁτι 7 Ὀργίας ῃσχύνθη σοι μὴ 

προσομολογῆσαι τὸν ῥητορικὸν ἄνδρα μῇ οὐχὶ 
Ἃ Ἁ "4 . 5.7 ᾿ ἣ Ν Ἁ Ἁ 29 

καὶ τὰ δικαία εἴδεναι καὶ τὸ καλαὶ καὶ τὰ ἂγα- 

θά, καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ ταῦτα εἰδῶς παρ᾽ αὑτόν, 
τ ’, 39 2 ) 3 τῇ 

Οαῦτος διδάξειν --- ἔπειτα ἕκ ταῦτης ἴσως τῆς 

ὁμολογίας ἐναντίον τι συνέθῃη ἐν τοῖς λόγοις, 
τοῦθ᾽ ὃ δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ τοιαῦτα, 

ἐρωτήματα. ἐπεὶ τίνα οἴει ἀπαρνήσεσθαι μὴ 
2 3 Ἁ 3 δ. 2 ’ Ν [4 ΡΥ ῊΣ, 

οὐχὶ καὶ αὐτον ἐπίστασθαι τὰ δίκαια καὶ ἄλλους 

διδάξειν : ἀλλ᾽ εἰς τοὶ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ 
ἀγροικία ἐστὲ τοὺς λόγους. Σ,2. 2 κάλλιστε 
Ππώλε, ἀλλά τοι ἐξεπίτηδες κτώμεθα ἑταίρους καὶ 
υἱεῖς, ἵνα, ἐπειδὸν αὐτοὶ πρεσδύτεροι γιγνόμενοι 
σφαλλώμεθα, παρόντες ὑμεῖς οἵ νεώτεροι ἐπα- 

Ῥνορθοῖτε ἡμῶν τὸν βίον καὶ ἐν ἔργοις καὶ ἕν 
λόγοις. καὶ νῦν εἴ τι ἐγὼ καὶ Ζ᾽οργίας ἐν τοῖς 
λόγοις σφαλλόμεθα, σὺ παρῶν ἐπανόρθου " δί- 

9.ϑ ἢ ΛΑῸΣ ΤΡ φὶ ΘΟ ΤῊ, - ς ἶ 
καιος δ᾽ εἰ. καὶ ἐγώ ἐθέλω τῶν ὡμολογημένων 

εἴ τί σοι δοκεῖ μῃ καλῶς ὡμολογῆσθαι, ἀναθέ- 
Ω͂ »ν Ἁ Ζ 2 7 « ’ 

σθαι ὅ τι ἂν σὺ βούλῃ, ἐᾶν μοι ἕν μόνον φυλάτ- 
τῃς. 1Π42).41. Τί τοῦτο λέγεις; Σ“2. Τὴν μα- 
κρολογίαν, ὦ Πῶλε, ἢν καθείρξῃς, ἦ τὸ πρῶτον 
ἐπεχείρησας χρῆσθαι. Π24. Τί δαί; οὐκ ἐξέ- 

Ε στοῖ μοι λέγειν ὁπόσα ἂν βούλωμαι; Σ,2). Ζει- 
νὰ μέντ᾽ ἂν πάθοις, ὦ βέλτιστε, εἰ ᾿“θήναζε 

ἀφικόμενος, οὗ τῆς ᾿λλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξου- 
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σία τοῦ λέγειν, ἔπειτα συὺ ἐνταῦθα τούτον μόνος 
ἀτυχήσαις. ἀλλὰ ἀντίθες τοι" “Σοῦ μακρὰ λέ- 
γοντος καὶ μὴ ἐθέλοντος τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρί- ἡ 
γεσθαι, οὐ δεινὸ ἂν αὖ ἐγὼ πάθοιμι, εἰ μῃ ἐξέ- - 
σται μοι ἀπιέναι καὶ μῃ ἀκούειν σου ; " ἀλλ᾽ εἴ 402 
τι κήδει τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένου καὶ ἐπανορθώ- 

σασθαι αὐτὸν βούλει, ὥσπερ νῦν δηὴ ἔλεγον, 

ἀναθέμενος ὅ τι σοι δοκεῖ, ἐν τῷ μέρει ἐρωτῶν 
τε καὶ ἐρωτώμενος, ὥσπερ ἐγώ τε καὶ Ζοργίας, 
ἔλεγχέ τε καὶ ἐλέγχου. φῇς γὰρ δήπου καὶ σὺ 
ἐπίστασθαι ἅπερ Ζ᾽οργίας. ἢ οὔ; Π,.Α͂. "γω- 
γε. ΑΧΣΔ. Οὐυκοῦν καὶ συ κελεύεις σαυτὸν ἐρω- 

τὰν ἑχάστοτε ὃ τι ἄν τις βούληται, ὡς ἐπιστά- 

μενος ἀποχρίνεσθαι; “Πμ“Π}.1. Πάνυ μὲν οὖν. Β 
Σ,. Καὶ νῦν δὴ τούτων ὁπότερον βούλει ποίει" 
ἐρώτα, ἢ) ἀποκρίνου. 

ΟκΑρ. ΧΥΠ. 4,Π244. ᾿Αλλὰ ποιήσω ταῦτα. 

καί μοι ἀπόκριναι, ὦ Σώκρατες. ἐπειδηὴὶ  οργίας 
ἀπορεῖν σοι δοκεῖ περὶ τῆς ῥητορικῆς, συ αὑτὴν 
τίνα φῇς εἶναι; ΖΣ2. “ρα ἐρωτᾷς ἥντινα, τέ- 
χνην φημὶὲ εἶναι; 1142). "ἔγωγε. “242. Οὐυ- 

δεμία ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Πώλε, ὥς γε πρὸς σὲ τὰ- 
ληθῆ εἰρῆσθαι. Π(2.1. ᾿Αλλὰ τί σοι δοκεῖ ἡ 
ῥητορικὴ εἶναι; Σ δ. Πρᾶγμα, ὃ φῇς συ ποιὴ 
σαι τέχνην ἐν τῷ συγγράμματι, ὃ ἐγὼ ἔναγχος 
ἀνέγνων. 1142.41. Τί τοῦτο λέγεις ; Σ΄. Ἔμ-Ο 
πειρίαν ἔγωγέ τινα. 114Π2.4΄. ᾿Εμπειρία ἄρα σοι 
δοκεῖ ἡ ρητορικὴ εἶναι; Σ,). "Ἐμοιγε, εἰ μή 
τι σὺ ἄλλο λέγεις. Π,24. Τίνος ἐμπειρία ; 
Σ.. Χαάριτός τινος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας 
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Π... Οὐκοῦν καλόν σοι δοκεῖ ἡ ᾧῥητορικὴ 
εἶναι, χαρίζεσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι ἀνθρώποις; Σ'Ώ. 
Τί δέ, ὦ ἔϑλα; ἤδη πέπυσαι παρ᾽ ἐμοῦ ὅ τι 

"ψῆμι. αὐτὴν εἶναι, ὥστε τὸ μετο τοῦτο ἐρωτᾷ; 

εἰ οὐ καλή μ δοκεῖ εἶναι; Π42)4. Οὐ γὸρ 

πέπυσμαι, ὅτι ἐμπειρίαν τινὼ αὐτὴν φῇς εἶναι ; 
»Σ 2. Βούλει οὖν, ἐπειδὴ τιμᾷς τὸ χαρίζεσθαι, 

σμικρόν τί μοι χαρίσασθαι; {ΠῚ}. "ἔγωγε. 

ΣΙ. ᾿Εροὺ νῦν με, ὀψοποιίοα. ἥτις μοι δοκεῖ 
τέχνη εἶναι. 14) .41. ᾿Ερωτῶ δή, τίς τέχνη ὀψο- 
ποιία; Σι.Ὦ. Οὐδεμία, ὦ Πώλε. Π|42Ζ. ᾽.4λ- 
λὰ τί; φάθι Σ΄. Φημὶ δή, ἐμπειρία τις. 

ΒΕ 11.241. Τίνος ; φάθι ΣΙ. Φημὲ δή, χάριτος 
καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας, ὦ Πώλε. Π,24. Ταύ- 
τὸν δ᾽ ἐστὶν ὀψοποιία καὶ ῥητορική ; Σὰ 
Οὐδαμῶς γε, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς ἐπιτηδεύσεως μό- 
ρίον. Π,24. Τίνος λέγεις ταύτης: ΣΔ. Μὴ 
ἀγροικότερον ἢ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν " ὀχνώ γοὶρ 
Τοργίου ἕνεκα. λέγειν, μὴ οἴηταΐ με διακωμῳδεῖν 

ιϑτὸ ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα. ἐγὼ δέ εἰ μὲν τοῦτό 
ἔστιν ἡ ῥητορικὴ ἣν Ζοργίας ἐπιτηδεύει οὐκ 
οἶδα " καὶ γὰρ ἄρτι ἔκ τοῦ λόγον οὐδὲν ἡμῖν 
καταφανὲς ἐγένετο τί ποτε οὗτος ἡγεῖται" ὃ δ᾽ 
ἐγὼ καλῶ τὴν ῥητορικήν, πράγματός τινός ἔστι 
Βύρίον οὐδενὸς τῶν καλῶν. 7ῸΡ. Τίνος, ὦ 
“Σώχρατες ; εἰπέ, μηδὲν ἐμὲ αἰόχυνβξές. ς-- 

καρ. ΧΥΠΠ. Σμ2. 2Ζοκεῖ τοίνυν μοι; ὦὧ Γορ- 

γία, εἶναΐ τι ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὔ, ψυχῆς 

δὲ στοχαστικῆς καὶ ἀνδρείας καὶ φύσει δεινῆς 
ΟΒ προσομιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις - καλώ δὲ αὐτοῦ ἐγὼ 

: 3 
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τὸ κεφάλαιον κολακείαν. ταύτης μοι δοκεῖ τῆς 
ἐπιτηδεύσεως πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα μόρια εἶναι, 
ἕν δὲ καὶ ἡ ὀψοποιική" ὃ δοκεῖ μὲν εἶναι τέχνη, 
ὡς δὲ ὁ ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστι τέχνη, ἀλλ᾽ ἐμπειρία 
καὶ τριθή. ταύτης μόριον καὶ τὴν ῥητορικὴν 
ἐγῶ καλῶ καὶ τήν γε κομμωτικὴν καὶ τὴν σοφι- 
στικήν, τέτταρα ταῦτο μόρια ἐπὶ τέτταρσι πρά- Ο 
γμασιν. εἰ οὖν βούλεται Πώλος πυνθάνεσθαι, 
πυνθανέσθω" οὐ γάρ πω πέπυσται ὁὃποῖδν φημι 
ἐγῶ τῆς κολακείας μόριον εἶναι τὴν ῥητορικὴν 
ἀλλ᾽ αὐτὸν λέληθα οὕπω ἀποκεκριμένος, ὁ δὲ 
ἐπανερωτᾷ, εἰ οὐ καλὸν ἡγοῦμαι εἶναι. ἐγὼ δὲ 

αὐτῷ οὐκ ἀποκρινοῦμαι πρότερον εἴτε καλὸν εἴτε 
αἰσχρὸν ἡγοῦμαι εἶναι τὴν ρητορικήν, πρὶν ἂν 
πρῶτον ἀποκχρίνωμαι ὅ τι ἐστίν. οὐ γὰρ δίκαιον, 
ὦ Πώῶλε": ἀλλ᾽ εἴπερ βούλει πυθέσθαι, ἐρώτα. 
ὁποῖον μόριον τῆς κολακείας φημὶ εἶναι τὴν 
ρῥητορικήν. 114{Π2).1. ᾿Ερωτώ δή, καὶ ἀπόκριναι, Ὁ 

ὁποῖον μόριον. Σμ,2. ..4ρ᾽ οὖν ἂν μάθοις ἀπο- 
κριναμένου ; ἔστι γοὶρ ἢ ρητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν 

λόγον πολιτικῆς μορίον εἴδωλον. 1{|{|}Ὲ4. Τί 
οὖν ; καλὸν ἢ αἰσχρὸν λέγεις αὐτὴν εἶναι; Σ,Μ2. 
Αἰσχρὸν ἔγωγε" τὸ γὰρ κακὸ αἰσχρὰ καλῶ" 
ἐπειδηὴ δεῖ σοι ἀποκρίνασθαι; ὡς ἤδη εἰδότι ἃ ἐγὼ 
λέγω. 7ὉΡ. Μὰὼ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ 

ἐγὼ οὐδὲ αὐτὸς συνίημι ὅ τι λέγεις. Σ2. ΜΕἰκό- Ἐ 
τῶς γε, ὦ Τοργία" οὐδὲν γάρ πω σαφὲς λέγω, 
Πώλος δὲ ὅδε νέος ἐστὶ καὶ ὀξύς. Ζ7Ὸ }. ᾿Ζλλὰ 

τοῦτον μὲν ἔα, ἐμοὶ δ᾽ εἰπὲ πῶς λέγεις πολιτι- 

κἧς μορίου εἴδωλον εἶναι τὴν ῥητορικήν. 2. 
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᾿4λλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι φράσαι ὃ γέ μοι φαίνεται 
εἶναι ἡ ῥητορική" εἰ δὲ μὴ τυγχάνει ὃν τοῦτο, 

«4 Πῶλος ὅδε ἐλέγξει. σῶμά πον καλεῖς τι καὶ 
ψυχήν; 7Ὸ}. Πῶς γὸὺρ οὐ ; Σ,. Οὐκοῦν 
καὶ τούτων οἴει τινὸ εἶναι ἕκατέρου εὐεξίαν : 
7ΌῸΡ. "Ἔγωγε. Σ΄. Τί δέ; δοκοῦσαν μὲν 
εὐεξίαν, οὖσαν δ᾽ οὖ; οἷον τοιόνδε λέγω" πολ- 

λοὲ δοκοῦσιν εὖ ἔχειν τὸ σώματα, οὕς οὐκ ἂν 
ᾳδίως αἴσθοιτό τις, ὅτι οὐκ εὖ ἔχουσιν, ἄλλος 

ἢ ἰατρός τε καὶ τῶν γυμναστικῶν τις. 7ΤῸΡ. 
᾿“ληθὴ λέγεις. Σ,2. Τὸ τοιοῦτον λέγω καὶ ἐν 
σώματι εἶναι καὶ ἐν ψυχῇ, ὃ τι ποιεῖ δοκεῖν μὲν 

Β εὖ ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἔχει δὲ οὐδὲν 
μᾶλλον. ΤΌΡ. "Ἔστι ταῦτα. 

(κρ. ΧΙΧ. Σμ2. Φέρε δή σοι, ἐὸν δύνωμαι, 
σαφέστερον ἐπιδείξω ὃ λέγω. Δυοῖν ὄντοιν τοῖν 
πραγμάτοιν δύο λέγω τέχνας" τὴν μὲν ἐπὶ τῇ 
ψυχῇ πολιτικὴν καλώ, τὴν δὲ ἐπὶ σώματι μίαν 
μὲν οὕτως ὀνομάσαι οὐκ ἔχω σοι, μιᾶς δὲ οὔσης 
τῆς τοῦ σώματος ϑεραπείας δύο μόρια λέγω, τὴν 
μὲν γυμναστικήν, τὴν δὲ ἰατρικήν. τῆς δὲ πολι- 
τικῆς ἀντίστροφον μὲν τῇ γυμναστικῇ τὴν νομο- 
θετικήν, ἀντίστροφον δὲ τῇ ἰατρικῇ τὴν δικαίο- 

Ο σύνην. ἐπικοινωνοῦσι μὲν δῃὴ ἀλλήλαις, ἅτε περὲ 
τὸ αὐτὸ οὖσαι, ἑκάτεραι τούτων, ἥ τε ἰατρικὴ τῇ 
γυμναστικῇ καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ νομοθετικῇ " 
ὅμως δὲ διαφέρουσί τι ἀλλήλων. τεττάρων δὴ 
τούτων οὐσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλτιστον ϑερα- 
πευουσῶν, τῶν μὲν τὸ σώμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν, 

ἡ κολακευτικῇ αἰσθομένη, οὐ γνοῦσα λέγω ἀλλὰ 



"9 ΡΙΙΔΤΟΝΙΒ 
“- 

στοχασαμένῃ, τέτραχα ἑαυτὴν διανείμασα, ὑπο 

δῦσα ὑπὸ ἕκαστον τῶν μορίων, προσποιεῖται εἶ- Ὦ 
γαι τοῦτο, ὅπερ ὑπέδυ, καὶ τοῦ μὲν βελτίστου 

οὐδὲν φροντίζει, τῷ δὲ ἀεὶ ηδίστω ϑηρεύεται τὴν φρ ἡ τα κὐῤν αι κῶνοι, ῆ 
9) Ἁ 2 ἠρη Ἱ “ ΟΣ ΤῊ ὡς 

ἄνοιαν καὶ ἔξαπατᾳ, ὥστε δοκεῖ πλείστου αξία 

εἶναι. ὑπὸ μὲν οὖν τὴν ἰατρικὴν ἡ ὀψοποιικὴ 
ς ἤ οἱ κ- Ἂ 4 ’ 

ὑποδέδυκε, καὶ προσποιεῖται τὰ βελτιστο, σιτίοι 
“- , ϑκν ΦΥΣΣ Β λ9 2 3 ᾿ 

τῷ σώματι εἰδέναι, ὡστ᾽, εἰ δέοι ἐν παισὶ δια- 

γωνίζεσθαι ὀψοποιόν τε καὶ ἰατρὸν ἢ ἐν ἀνδροίσιν 

οὕτως ἀνοήτοις ὥσπερ οἱ παῖδες, πότερος ἐπαΐει 
περὶ τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ πονηρῶν, ὁ ἰατρὸς 
ἢ ὃ ὀψοποιός, λιμῷ ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. Ἐ 
κολακείαν μὲν οὖν αὐτὸ καλῶ, καὶ αἰσχρόν φημι 
εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὦ ]Πὧλε, ---- τοῦτο γοὶρ πρὸς σὲ 466 
λέγω, ---- ὅτι τοῦ ἡδέος στοχάζεται ἄνεν τοῦ βελ 
τίστου " τέχνην δὲ αὐτὴν οὐ φημι εἶναι, ἀλλ᾽ 
ἐμπειρίαν, ὅτι οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ἃ προσ- 
φέρει ὁποῖ᾽ ἄττα τὴν φύσιν ἐστίν, ὥστε τὴν αἷ- 

τίαν ἑκάστου μὴ ἔχειν εἰπεῖν. ἐγὼ δὲ τέχνην 
οὐ καλῶ ὃ ἂν ἢ ἄλογον πρᾶγμα. τούτων δὲ 

ἤ νι γε ὧδ οὄ τι ῇΓ ς - ’ 

πέρι εἰ ἀμφισθητεῖς, ἐθέλω ὑποσχεῖν λόγον. 

κρ. ΧΧ, Τ7ῇῃ μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω, 
ω ’ ων » 

ῃ ὀψοποιικῃ κολακεία ὑπόκειται " τῇ δὲ γυμνα- Β 
στικῇ κατοὶ τὸν αὑτὸν τρόπον τοῦτον ἡ κομμω- 
τική, κακοῦργός τε οὖσα καὶ ἀπατηλῇ κοαιὶ ἀγεν- 
νῆς καὶ ἀνελεύθερος, σχήμασι καὶ γρώμασι καὲ 
λειότησι καὶ ἐσθήσει ἀπατῶσα, ὥστε ποιεῖν ἀλλό- 

τριον κάλλος ἐφελκομένους τοῦ οἰκείου τοῦ διε 
τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. ἵν᾽ οὖν μὴ μακρολο- 

πα 2 ῇ 2 “ 

γώ, ἐθέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ οἱ γεωμέτραι ---- ἤδη 
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γὰρ ἂν ἴσως ἀκολουθήσαις ---- ὅτι ὃ κομμωτικῇὴ 
Ο πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο ὀνψοποιικῆ πρὸς ἰατρι- 
κήν. μᾶλλον δὲ ὧδε, ὅτι ὃ κομμωτικῇ πρὸς γυ- 
μναστικήν, τοῦτο σοφιστικῃ πρὸς νομοθετικήν, 
καὶ ὅτι ὃ ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο δητο- 
ρικῇ πρὸς δικαιοσύνην. ὅπερ μέντοι λέγω, διέ- 
στηκε μὲν οὕτω φύσει" ἅτε δ᾽ ἐγγυς ὄντων φύ- 
ρονται ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ ταὐτοὶ σοφισταὶ καὶ 
ῥήτορες, καὶ οὐκ ἔχουσιν ὃ τι γρήσονται οὔτε 
αὐτοὶ ἑαυτοῖς οὔτε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τούτοις. 

Ὁ καὶ γαρ ἂν, εἰ μὴ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι ἐπεστάτει, 
ἀλλ᾽ αὐτὸ αὑτῷ, καὶ μῃ ὑπὸ ταύτης κατεθεωρεῖς- 
το καὶ διεκρίνετο ἥ τε ὀψοποιικὴ καὶ ἡ ἰατρική, 
ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ σῶμα ἔχρινε σταθμώμενον ταῖς 
χάρισι. ταῖς πρὸς αὐτό, τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου ἂν 
πολὺ ἣν, ὦ φίλε Πωώλε" --- σὺ γορ τούτων ἔμπει- 
ρος "---ὁμοῦ ἂν πάντα γρήματα ἐφύρετο ἕν τῷ 
αὐτῷ, ἀκρίτων ὄντων τῶν τε ἰατρικῶν καὶ υγιει- 
γῶν καὶ ὀψοποιικῶν. ὃ μὲν οὖν ἐγώ φημι τὴν 
δητορικὴν εἶναι, ἀκήκοας " ἀντίστροφον ὀψοποι- 

ΕΠ ίας ἐν ψυχῇ, ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι. ᾿σως μὲν 
οὖν ἄτοπον πεποίηκα, ὅτι σε οὐκ ἐῶν μακροὺς 
λόγους λέγειν αὐτὸς σλβθθη λόγον ἀποτέτακα. 

ἄξιον μὲν οὖν ἐμοὶ συγγνώμην ἔχειν ἐστί" λέ- 

γοντος γάρ μου πὐακεα οὐχ ἐμάνθανες, οὐδὲ 
"θαι τῇ ἀποκρίσει ἥν σοι ἀπεκριναμὴν οὐδὲν 

κοθ οἷός τ᾿ ἦσθα, ἀλλ᾽ ἐδέου διηγήσεως. ἐὰν μὲν 

οὖν καὶ ἐγὼ, σοῦ ἀποκρινομένου, μη) ἔχω ὅ τι 
χρήσωμαι, ἀπότεινε καὶ συ λόγον, ἐὼν δὲ ἔχω, 

ἢ» 
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ο΄ - ᾽’ ᾽ Ἁ “ ἤ 

ἑὼ μὲ γρησθαι" δίκαιον γάρ. καὶ νῦν ταὐτῃ 

τῇ ἀποκρίσει εἴ τι ἔχεις γρῆσθαι, χρῶ. 
(λρ. ΧΧΙ. ΜΠ... Τί οὖν φής ; κολακεία 

δοκεῖ σοι εἶναι ἡ δητορική; 42. Κολακείας 
μὲν οὖν ἔγωγε εἶπον μόριον. ἀλλ᾽ οὐ μνημο 

7 " 2» “ν᾿ -" ’ ἤ ἰῇ 

ψεύεις τηλικοῦτος ὧν, ὦ ΠΠῶλε ; τί τάχα δράσεις 

᾿ [πρεσβύτης γενόμενος}; 1142.41. Ἶ4ρ᾽ οὖν δοκοῦ- 
' ᾿ς ς ἽἊ 2 - ͵ "Ὁ ’ 

σι σοι ὡς κόλακες ἕν ταῖς πόλεσι φαῦλοι νομίζε- Β 

σθαι οἱ ἀγαθοὶ ῥήτορες; Σ2). ᾿Ερώτημα τοῦτ᾽ 
ἐρωτᾷς, ἢ λόγου τινὸς ἀργὴν λέγεις; 1424. 
᾿Αρωτώ ἔγωγε. «Σ). Οὐδὲ νομίζεσθαι ἔμοιγε 
δοκοῦσι. (241. Πῶς οὐ νομίζεσθαι; οὐ μέχγι- 
στον δύνανται ἕν ταῖς πόλεσιν; 5.Σ“). Οὐκ, εἰ 
τὸ δύυνασθαΐ γε λέγεις ἀγαθόν τι εἶναι τῷ δυνα 
μένῳ Π4Π2.1. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ λέγω γε. ΣΣΜ42. 
᾿Βλάχιστον τοίνυν μοι δοκοῦσι τῶν ἐν τῇ πόλει Ὁ 
δύνασθαι οἱ ῥήτορες. Π424. Τί δέ; οὐχ, ὥὧσ- 
περ οἱ τύραννοι, ἀποχτιννύασί τε ὃν ἂν βούλων- 
ται, καὶ ἀφαιροῦνται γρήματο, καὶ ἐκβάλλουσιν 
ἐχ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ αὐτοῖς; 422. Νὴ 

᾿ ο “ , 3 - 3. ἃ 3: ὦ 
τὸν κύνα, ἀμφιγνοώ μέντοι, ὦ “Π]ώλε, ἐφ᾽ ἕκά- 

στου ὧν λέγεις, πότερον αὐτὸς ταῦτα λέγεις καιὲ 
ῇ ἄπες 5 » ἀν ν᾽... ἰκ’ ᾿ γνώμην σαυτοῦ ἀποφαΐνει, ἢ ἐμὲ ἐρωτᾷς. 1112 .41. 

᾿Αλλ’ ἔγωγε σὲ ἐρωτῶ ΣΙ. Ἀἶεν, ὦ φίλε" 
ἔπειτα δύο ἅμα μὲ ἐρωτᾷς; 1424. Πῶς δύο; 

ΟΣ. Οὐκ ἄρτι οὕτω πως ἔλεγες, ὅτι ἀποκτιν- Ὁ 
Ὁ} δι κα Δ »ν Υ͂ ς ς γύασιν οἱ δήτορες οὗς ἂν βούλωνται, ὥσπερ οἱ 

τύραννοι, καὶ γρήματα ἀφαιροῦνται καὶ ἔξε- 
λαύνουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ αὐτοῖς ; 
1142... "ἔγωγε. 

͵ 
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Οαρ. ΧΧΙΠ. Σ2. Ζέγω τοίνυν σοι, ὅτι δύο 
ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαΐ γέ 
σοι πρὸς ἀμφότερα. φημὶ γάρ, ὦ Πηῶλε, ἐγὼ 
καὶ τους ῥήτορας καὶ τοὺς τυράννους δύνασθαι 

ῷ μὲν ἐν ταῖς πόλεσι σμιχρότατον, ὥσπερ νῦν δὴ 
ἔλεγον" οὐδὲν γὰρ ποιεῖν ὧν βούλονται, ὡς ἔπος 
εἰπεῖν " ποιεῖν μέντοι ὅ τι ἂν αὐτοῖς δόξῃ βέλτι- 

στον εἶναι. 1142. Οὐκοῦν τοῦτό ἔστι τὸ μέγα 
δύνασθαι; Σ΄. Οὔχ, ὡς γέ φησι “Πώλος. 
ΠΑ. ᾿Εγὼ οὔ φημι; φημὶ μὲν οὖν ἔγωγε. 
2.2. Μὰ τὸν ----οὐ σύ γε, ἐπεὶ τὸ μέγα δύνασθαι 

ἔφης ἀγαθὸν εἶναι τῷ δυναμένῳΟ. {{42.1. Φημὲ 
γορ οὖν. Σ΄. ᾿44γαθὸν οὖν οἴει εἶναι, ἐσΐν τις 
ποιῇ ταῦτα, ἃ ἂν δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι, 
γοῦν μῇ ἔχων ; καὶ τοῦτο καλεῖς μέγα, δύνα- 
σθαι; 1Π}).41. Οὐκ ἔγωγε. Σ,ἢ. Οὐκοῦν ἀπο- 
δείξεις τοὺς δήτορας νοῦν ἔχοντας καὶ τέχνην 

στὴν ῥητοριχήν, ἀλλὰ μὴ κολακείαν, ἐμὲ ἐξελέγ- 
ξας ; εἰ δέ με ἐοίσεις ἀνέλεγκτον, οἱ ῥήτορες οἵ 
ποιοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς καὶ οἵ 

τύραννοι οὐδὲν ἀγαθὸν τοῦτο κεκτήσονται, εἰ δὴ 
δύναμίς ἔστιν, ὡς συ φῇς, ἀγαθόν, τὸ δὲ ποιεῖν. 

ἄνευ νοῦ ἃ δοκεῖ καὶ σὺ ὁμολογεῖς κακὸν εἶναι. 
ἢ οὐ; 114)4. "ἘΕγωγες. Σ,. Πῶς ἂν οὖν οἱ 

ῥήτορες μέγα δύναιντο ἢ οἱ τύραννοι ἐν ταῖς 
πόλεσιν, ἐὸν μὴ «Σωκράτης ἐξελεγχθῇ ὑπὸ “Πό- 

Β λου, ὅτι ποιοῦσιν ἃ βούλονται; 1424. Οὗτος 
ἀνήρ -- Σ,. Οὐ φημι ποιεῖν αὐτοὺς ἅ βού- 
λονται: ἀλλά μ᾽ ἔλεγχες. “24. Οὐκ ἄρτι. 

ὡμολόγεις ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς βέλτιστα εἶναι, 
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ούτου πρόσθεν; ΣΔ. Καὶ γὺρ νῦν ὁμολογῶ. 

Π42)41. Οὐκοῦν ποιοῦσιν ἃ βούλονται. Σμ2. 
Οὐ φημιι 1.241. Ποιοῦντες δὲ ἃ δοκεῖ αὐτοῖς ; 

“ΣΜ). Φημί. 1124. Σχέτλια λέγεις καὶ ὑπερ- 
φυῆ, ὦ Σώκρατες. Σ2. Μη κατηγόρει, ὦ λῷστε 
]]ώλε, ἵνα προσείπω σὲ κατὰ σέ" ἀλλ᾽ εἰ μὲν α 
5) ἌΝ ΚΟ .- ΕΙΣ αν ἐσ , 3 μι 

ἔχεις ἐμε ἔρωταν, ἐπίδειξον, ὁτι ψεύδομαι, εἰ δὲ 

μή, αὐτὸς ἀποχρίνου. 114).41. ᾿4λλ᾽ ἐθέλω ἀπο- 
’ ω . χω." ὦ ; 

κρίνεσθαι. ἵνα καὶ εἰδώ ὁ τι λέγεις. 

κλρ. ΧΧΠΠ. Σμ2. Πότερον οὖν σοι δοκοῦ- 
σιν οὗ ἄνθρωποι τοῦτο βούλεσθαι, ὃ ἂν πράττω 
σιν ἑκάστοτε, ἢ ἐκεῖνο, οὗ ἕνεκα πράττουσι τοῦθ᾽, 
ὃ πράττουσιν ; οἷον οἱ τὸ φάρμακα πίνοντες 
παρὰ τῶν ἰατρών πότερόν σοι δοκοῦσι τοῦτο 
βούλεσθαι, ὅπερ ποιοῦσι, πίνειν τὸ φάρμακον Ὃ 

καὶ ἀλγεῖν, ἢ ἐκεῖνο, τὸ ὑγιαίνειν, οὗ ἕνεκα πί- 
γουσι; 1Π4Π2)41. Ζηλον, ὅτι τὸ ὑγιαίνειν, οὗ ἕνε- 
κα πίνουσιν. Σ,2. Οὐκοῦν καὶ οἱ πλέοντές τε 
κοαὶ τὸν ἄλλον γρηματισμὸν χρηματιζόμενοι οὐ 
τοῦτό ἐστιν ὃ βούλονται, ὃ ποιοῦσιν ἕκάστοτε " 

’ἦ Ἃ αν Ἃ ἤ Ἁ 

τίς γοὸρ βούλεται πλεῖν τε καὶ κινδυνεύειν κοιὲ 

πράγματ᾽ ἔχειν ; ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, οἶμαι, οὗ ἕνεκα 
πλέουσι, πλουτεῖν " πλούτου γαρ ἕνεκα πλέουσι. 
ΠΩ “4. Πάνν γε. .Σ 42. "Ζλλο τι οὖν οὕτω 
καὶ περὶ πάντων ; ἔάν τίς τι πράττῃ ἕνεκά του, 

᾽ - , : [Ἱ ,ὔ 3 . 3. ν - 
οὐ τοῦτο βούλεται, ὁ πράττει, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, οὗ 

ἕνεκα πράττε. ΠΙ24. Ναί. Σ(. "4ρ᾽ οὖν ΒΕ 
5} 3] [ Ὕ ὑύ τι 3 ἶ “Ὁ τὴς 
ἔστι τι τῶν ὄντῶν, ὃ οὐχὶ τοι ἀγαθὸν γ᾽ ἔστιν 

ἢ κακὸν ἢ μεταξυὺ τούτων, οὔτε ἀγαθὸν οὔτε 

κακόν; [Π42.1. Πολλῃ ἀνάγκῃ, ὦ «Φώκρατες. 
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ΣΩ. Οὐκοῦν λέγεις εἶναι ἀγαθὸν μὲν σοφίαν 
τε καὶ ὑγίειαν καὶ πλοῦτον καὶ τἄλλα τὸ τοι- 
αὕὔτα, κακὸ δὲ τἀναντία τούτων; 11,2}. “ γω- 
γε. ΣιΏ. Τὰ δὲ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακὰ ἀρα 

««βτοιοίδε λέγεις, ἃ ἐνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ, 
ἐνίοτε δὲ τοῦ κακοῦ, ἐνίοτε δὲ οὐδετέρου, οἷον 
καθησθαι καὶ βαδίζειν καὶ τρέχειν καὶ πλεῖν, 
καὶ οἷον αὖ λίθους καὶ ξύλα καὶ τἄλλα τὸ τοι- 

αὕτα ; οὐ ταῦτα λέγεις : ἢ ἀλλ᾽ ἄττα καλεῖς τὼ 
ἦτε ἀγαθὰ μήτε κακά ; 1142. Οὔκ, ἀλλὰ 
ταῦτα. ,ΧΣ.42. Πότερον οὖν τὸ μεταξυ ταῦτα 
ἕνεκεν τῶν ἀγαθῶν πράττουσιν, ὅταν πράττωσιν, 

ἢ τἀγαθὰ τῶν μεταξύ; 1421. Τὰ μεταξὺ δή- 

Β που τῶν ἀγαθῶν. Σ42. Τὸ ἀγαθὸν ἄρα διώ- 

κοντες καὶ βαδίζομεν, ὅταν βαδίζωμεν, οἰόμενοι 

βέλτιον εἶναι, καὶ τὸ ἐναντίον ἕσταμεν, ὅταν 

ἑστώμεν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεκα, τοῦ ἀγαθοῦ. ἢ οὔ; 
Π42.. Ναί. Σ΄. Οὐκοῦν καὶ ἀποκτίννυμεν, 

εἴ τιν᾽ ἀποκτίννυμεν, καὶ ἐκθάλλομεν καὶ ἀφαι- 

ρούμεθα γρήματα, οἰόμενοι ἄμεινον εἶναι ἡμῖν 
ταῦτο, ποιεῖν ἢ μή; Π421. Πάνυ γε. Σ΄)... 
“νεκ᾽ ἄρα τοῦ ἀγαθοῦ ἅπαντα ταῦτα ποιοῦσιν 
οἵ ποιοῦντες. [{{42.1. Φημί. 

κρ. ΧΧΙΝν. Σῶ. Οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν, ἃ 
Ο ἕνεκά του ποιοῦμεν, μῃ ἐκεῖνα βούλεσθαι, ἀλλ᾽ 

ἐκεῖνο, οὗ ἕνεκα ταῦτα ποιοῦμεν; ΠΙ42,. Μά- 
λιστα. 1.42). Οὐκ ἂρα σφάττειν βουλόμεθα οὐδ᾽ 
ἐχθάλλειν ἐκ τῶν πόλεων οὐδὲ γρήματα ἀφα:- 
ρεῖσθαι ἁπλῶς οὕτως, ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ὠφέλιμα ἡ 
ταῦτα, βουλόμεθα, πράττειν αὐτά, βλαδερο δὲ 
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ὄντα οὐ βουλόμεθα. τὸ γὰρ ἀγαθὰ βουλόμεθα, 
ὡς φῇς σύ, τὸ δὲ μήτε ἀγαθοὶ μήτε κακὸ οὐ βου- 
λόμεθα, οὐδὲ τὸ κακά. ἡ γάρ; ἀληθῆ σοι δοκῶ 

λέγειν, ὦ Πῶλε, ἢ οὔ ; Τί οὐκ ἀποκρίνει ; Ὁ 

ΠΩ ΔΑ. ̓ Δληθῆ. ΣΩ. Οὐκοῦν εἴπερ ταῦτα ὃμο- 
λογοῦμεν, εἴ τις ἀποκτείνει τινοὸὺ ἢ ἐκθάλλει ἐκ 

πόλεως ἢ ἀφαιρεῖται γρήματα, εἴτε τύραννος ὧν 
εἴτε ῥήτωρ, οἰόμενος ἄμεινον εἶναι αὐτῷ, τυγ- 

χάνει δὲ ὃν κάκιον, οὗτος δήπου ποιεῖ ἃ δοκεῖ 
αὐτῷ. ἡ γάρ; ΠΩ Δ. Ναί. Σ4), "4ρ᾽ οὖν 
καὶ ἃ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτο, κακὸ 
ὄντα; Τί οὐκ ἀποκχρίνει; 1142 41. ᾿4λλ᾽ οὔ 
μοι δοκεῖ ποιεῖν ἃ βούλεται. 42). "ἘΕστιν οὖν 
[νὴ ς "Ὁ ͵ 2 ἐν , "4 
ὁπῶς ὁ τοιουτος μέγα, δύναται ἐν τῇ πόλει ταῦ- Εὶ 

3» 2 Ἁ δ φᾷ ῇ 2 ψᾧἣ }Ὶ 

τῇ, εἴπερ ἔστὶ τὸ μέγα δύνασθαι ἀγαθὸν τι κατὰ 

τὴν σὴν ὁμολογίαν; 1424. Οὐκ ἔστιν. Σ. 
2 Ὁ Ἅ 32 ΝῊ πὶ , 4 5 3 

““ληθη ἄρα ἐγῶ ἔλεγον, λέγων, τε ἔστιν ἂν- 
" 2 7 « -“ 3 ὌΝ Ἃ 

θρῶπον ποιουντο ἕν πόλει ἃ δοκεῖ αὐτῷ μὴ μέγα 
Ἁ “ 

δύνασθαι μηδὲ ποιεῖν ἃ βούλεται. 1142.41. “ἧς 
δὴ σύ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο ἐξεῖναί σοι 

"“ Ω͂ » 2 ὮΝ ’ ἣν ὰ ,ὔ 

ποιεῖν ὁ τι δοκεῖ σοι ἕν τῇ πόλει μᾶλλον ἢ μῆ; 
2 Ἁ “- ΕΙ 2» ἃ ΒλῚ 3 ᾿ς μ .“ 

οὐδὲ ζηλοῖς, ὁτὰαν ἴδῃς τινα ἢ ἀποκτείναντα ον 
ΕΥ͂ 2 ,΄-᾿΄ »ι 2 7 7 » 7 

ἕδοξεν αὐτῷ ἡ ἀφελόμενον χρήματο, ἡ δήσαντα. 
3 3 ς 

ΣΩ, Ζικαίως, λέγεις, ἢ ἀδίκως; Π42,1. “Οπό- 
τερ᾽ ἂν ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως ζηλωτόν ἔστιν : 489 
Σ(). Εὐφήμει, ὦ Πῶλε. Π424. Τί δή; Σώ. 
Α͂ 3 Ν 21 Ν 3 ᾿' - 21 

τι οὐ χρῇ οὔτε τοὺς αζηλώτους ζηλοῦν οὔτε 

τοὺς ἀθλίους, ἀλλ᾽ ἐλεεῖν. Π42,4. Τί δαί; 

οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν περὶ ὧν ἐγὼ λέγω τῶν ἀν- 

θρώπων; .Σ22. Πῶς γὰρ οὔ; Π42.4. “Ὅστις 

Ἀδὴν Ἂν ΠῚ, ἀπ 
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οὖν ἀποκτίννυσιν ὃν ἂν δόξῃ αὐτῷ, δικαίως ἀπο- 
κτιννύς, ἄθλιος δοκεῖ σοι εἶναι καὶ ἐλεεινός :;: 

Σ.. Οὐκ ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζηλωτός. [Π42.1. 
Β Οὺκ ἄρτι ἄθλιον ἔφησθα εἶναι; 5254). Τὸν αδί- 

κῶς γε, ὦ ἑταῖρε, ἀποκτείναντα, καὶ ἐλεεινόν γὲ 
πρός " τὸν δὲ δικαίως ἀζήλωτον. Π42,4. 5“ 
που ὃ γε ἀποθνήσκων ἀδίκως ἕλεεινός τε καιὲ 
ἀθλιός ἐστιν. Σ΄). ἍΠττον ἢ ὃ ἀποκτιννῦς, 

ὦ Πώλε, καὶ ἧττον ἢ ὁ δικαίως ἀποθνήσκων. 

Π42,41. Πῶς δῆτα, ὦ Σώκρατες; “Σ4). Οὕτως, 

ὡς μέγιστον τῶν κακῶν τυγχάνει ὃν τὸ ἀδικεῖν. 
Π42.. Ἢ γὰρ τοῦτο μέγιστον ; οὐ τὸ ἀδικεῖ-. 
σθαι μεῖζον: ,Σ.42. “Πκιστά γε. ΠΑΔΖ. Σὺ 
ἄρα βούλοιο ἂν ἀδικεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀδικεῖν ; 

ΟΜ. Βουλοίμην μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα " εἰ δ᾽ 

ἀναγκαῖον εἴῃ ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἂν 
μάλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν. Π42Δ. ΖΣυ ἄρα 
τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο: 5.42. Οὐκ, εἰ τὸ 

τυραννεῖν γε λέγεις ὅπερ ἐγώ. Π422. ᾿Αλλ’ 
᾿ξἔγωγΞε τοῦτο λέγω, ὅπερ ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν τῇ πό- 
λει, ὃ ἂν δοκῇ αὐτῷ, ποιεῖν τοῦτο, καὶ ἀποκτιν- 

γύντι καὶ ἐκθάλλοντι καὶ πάντα πράττοντι κατὰ 
τὴν αὑτοῦ δόξαν. Ἢ 

καρ. ΧΧν, Σ. Ὡ μακάριε, ἐμοῦ δ λέ 

Ὁ γοντος τῷ λόγῳ ἐπιλαθοῦ. εἰ γορ ἐγὼ ἐν ἀγο 
φᾷ πληθούσῃ λαθῶν ὑπὸ μάλης ἐγχειρίδιον λέ- 
γοιμι πρὸς σὲ, ὅτι 2 Πῶλε, ἐμοὶ δύναμίς τις καὶ 

τυραννὶς θαυμασία ἄρτι προσγέγονεν" ἐὰν γὰρ 
ἄρα ἐμοὶ δόξῃ τινὰ τουτωνὶ τῶν ἀνθρώπων ὧν 
σὺ ὁρᾷς αὐτίκα μάλα δεῖν τεθνάναι, τεθνήξει 
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οὗτος, ὃν ἂν δόξῃ " χἄν τινα δόξῃ μοι τῆς κεφα- 
λῆς αὐτῶν κατεαγέναι δεῖν, κατεαγῶς ἔσται αὖ- 
τίκα μάλα, κἂν ϑοϊμάτιον διεσχίσθαι, διεσχισμέ- 
γον ἔσται" οὕτω μέγα ἐγὼ δύναμαι ἕν τῇδε τῇ Ἐ 
πόλει" εἰ οὖν ἀπιστοῦντί σοι δείξαιμι τὸ ἐγχει- 
ρίδιον, ἴσως ἂν εἴποις ἰδῶν, ὅτι 2 Σώκρατες, 
οὕτω μὲν πάντες ἂν μέγα δύναιντο, ἐπεὶ κἂν 
ἐμπρησθείῃη οἰκία τούτῳ τῷ τρόπῳ ἥντιν᾽ ἂν σοι 
δοκῇ, καὶ τό γε ᾿αθηναίων νεώρια καὶ τριήρεις 
καὶ τὰ πλοῖα πάντα καὶ το δημόσια καὶ τὰ ἴδιαι. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἄρα τοῦὐτ᾽ ἔστι τὸ μέγα δύνασθαι, τὸ 
ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτῷ. ἢ δοκεῖ σοι; 14) 41. Οὐ 41 
δῆτα οὕτω γε. Σ2. "Ἐχεις οὖν εἰπεῖν, διότι 
μέμφει τὴν τοιαύτην δύναμιν; 1424. "γωγε. 
“Σὰ. Τί δή; λέγε. 1424. “Ὅτι ἀναγκαῖον τὸν 
οὕτω πράττοντα ζημιοῦσθαί ἐστι. Σ.42. Τὸ δὲ 
ζημιοῦσθαι οὐ κακόν: 12,1. Πάνυ γε. Σ.. 

Οὐκοῦν, ὦ ϑαυμάσιε, τὸ μέγα δύνασθαι πάλιν 
αὖ σοι φαίνεται, ἐὸν μὲν πράττοντι ἃ δοκεῖ ἕπη- 
ται τὸ ὠφελίμως πράττειν, ἀγαθόν τε εἶναι, καὶὲ 
τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐστὶ τὸ μέγα δύνασθαι" εἰ δὲ Β 
μή, κακὸν καὶ σμικρὸν δύνασθαι. Σκεψώμεθα 
δὲ καὶ τόδε. ἄλλο τι ὁμολογοῦμεν ἐνίοτε μὲν 
ἄμεινον εἶναι ταῦτο, ποιεῖν, ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, 

ἀποκτιννύναι τε καὶ ἐξελαύνειν ἀνθρώπους καὶ 
ἀφαιρεῖσθαι γρήματα, ἐνίοτε δὲ οὗ; 1142 .41. 
Πάνν γε. Σ΄). Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, καὶ 
παρὸ σοῦ καὶ παρ᾽ ἐμοῦ ὁμολογεῖται. 1142 “1. 
Ναί. Σ΄. Πότε οὖν σὺ φῇς ἄμεινον εἶναι ταῦ- 
τα ποιεῖν ; εἰπὲ τίνα ὅρον ὁρίζει. 114)4. Σὺ 



! 
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μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, ἀπόκριναι ταὐτὸ τοῦτο. 
σ.Σ. ᾿᾿γω μὲν τοίνυν φημί, ὦ “Πῶλε, εἴ σοι 

παρ᾽ ἐμοῦ ἡδιόν ἔστιν ἀκούειν, ὅταν μὲν δικαίως 

τις ταῦτα ποιῇ, ἄμεινον εἶναι, ὅταν δὲ ἀδίκως, 

κάκιον. ᾿ 
Οκρ. ΧΧΥΙ. 122. Χαλεπὸν γέ σε ἐλέγξαι, 

ὦ Σώκρατες " ἀλλ᾽ οὐχὶ κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν, 
ὅτι οὐκ ἀληθὴ λέγεις; Σ2. Πολλὴν ἄρα ἐγὼ 
τῷ παιδὲ γάριν ἕξω, ἴσην δὲ καὶ σοΐ, ἐάν με ἐλέγ- 

ξῃς καὶ ἀπαλλάξῃς φλυαρίας. ἀλλὰ μῃ κάμῃς 
φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν, ἀλλ᾽ ἔλεγχε. 1142 4. 

᾽Αλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, οὐδέν γέ σε δεῖ πα- 
λαιοῖς πράγμασιν ἐλέγχειν" τὸ γορ ἐχθὲς καὲ 
πρώην γεγονότα ταῦτα ἱκανα σε ἐξελέγξαι ἐστὲ 

κοὶ ἀποδεῖξαι, ὡς πολλοὶ ἀδικοῦντες ἄνθρωποε 

εὐδαίμονές εἰσι. Σ. Τὰ ποῖα ταῦτα ; 1Π42).41. 
᾿Αρχέλαον δήπου τοῦτον τὸν Περδίκκου ὁρᾷς 
ἄρχοντα Μακεδονίας: Σ,δ. Εἰ δὲ μή, αλλ᾽ 
ἀχούω γε. ΠΙΖ. Εὐδαίμων οὖν σοι δοκεῖ εἶ- 
γαι ἢ ἄθλιος: “2. Οὐκ οἶδα, ὦ Πώλε" οὐ 

γάρ πω συγγέγονοα τῷ ἀνδρί. Πμ).. Τί δαί; 
Ἑ συγγενόμενος ἂν γνοίης, ἄλλως δὲ αὐτόθεν οὐ 
γιγνώσκεις ὅτι εὐδαιμονεῖ; Σ΄). Μὰ 4ί᾽ οὐ 
δῆτα. 1142.41. Ζ4ηῆλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ 
τὸν μέγαν βασιλέα γιγνώσκειν φήσεις εὐδαίμονα 
ὄντα. Σί. Καὶ ἀληθῆ γε ἐρώ" οὐ γὰρ οἶδα 
παιδείας ὅπως ἔχει καὶ δικαιοσύνης. 1142 .4. Τί 
δέ; ἐν τούτῳ ἡ πᾶσα εὐδαιμονία ἐστίν: Σ4). 
“Ὡς γε ἐγὼ λέγω, ὦ Πῶλε" τὸν μὲν γὸὺρ καλὸν 

κἀγαθὸν ἄνδρα καὶ γυναῖκα εὐδαίμονα εἶναΐ 
4 
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φημι, τὸν δὲ ἄδικον καὶ πονηρὸν ἄθλιον. 14.4.4 
"Ζ4θλιος ἄρα οὗτός ἐστιν ὃ ᾿Αρχέλαος κατὸ τὸν 
σὸν λόγον; Χμ). Μἴπερ γε, ὦ φίλε, ἄδικος. 
11.2.4. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ πῶς οὐκ ἄδικος ; ᾧ γε 

᾿προσῆχε μὲν τῆς ἀρχῆς οὐδέν, ἣν νῦν ἔχει, ὄντι 
ἐχ γυναικός, ἢ ἣν δούλη ᾿ΑΙλκέτου, τοῦ Περδίκ- 

32 ἱπα Ἁ Ν Ἄ Ν ἣν μ- 

χουν ἀδέελφου, καὶ κατα μὲν τὸ δίκαιον δοῦλος 
Α 2 ἤ Ἁ 2 2 ᾽ Ἁ Ψ' “ 

ἣν «λκέτου, καὶ εἰ ἐθούλετο τὰ δίκαια ποιεῖν, 
32 ’ ᾽ν 9 ᾿φ ἢν 39 »» μν ἥν 

ἐδούυλευνεν ἂν λκέτῃ καὶ ἦν εὐδαϊμῶν κατα τὸν 
σὸν νον. γὺν δὲ ϑαυμασίως ὡς ἄθλιος Έ)ΌΨΕΝ, Β 

ἑπεὶ τὸ μέγιστα ηδίκηκεν - ὅς γε πρῶτον μὲν 

τοῦτον αὐτὸν τὸν δεσπότην καὶ ϑεῖον μεταπεμ- 
ἤ ς 2 ᾿ Αξου Ν 2 ᾽ [Δ δὰ 

ψαάμενος ὡς ἀποδῶώσων τὴν ἀρχήν, ἣν Περδίκκας 

αὐτὸν ἀφείλετο, ξενίσας καὶ καταμεθύσας αὐτόν 
Ἁ ᾿ .Ὰ 3 ΦΩ 2 ᾽ 2 Ν 

τε καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ “λέξανδρον, ἀνεψιὸν 
[4 “- Ἂ ς 7 2 ᾿. 2 [σή 

αὐτοῦ, σχεδὸν ἡλικιώτην, ἐμθαλῶν εἴς ἅμαξαν, 

γύχτωρ ἐξαγαγῶν ἀπέσφαξέ τε καὶ ἠφάνισεν 
ἀμφοτέρους, καὶ ταῦτα ἀδικήσας ἔλαθεν ἑαυτὸν 

2 ; ’ Ἁ 3 ῇ 3 “ 

ἀθλιώτατος γενόμενος καὶ οὐ μετεμέλησεν αὕὉτῷ, 
9, 2 φ Ἂ 2 Ἃ Ν ’ 

ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον τὸν ἀδελφὸν τὸν γνήσιον, Ο 
δ ΄ Υ » ς ς ΕΝ τ ς τὸν ΠΠερδίκκον υἷον, παῖδα ὡς ἑπταετῆ, οὔ ἢ 

3 οὐ ος ὙΓ Ὁ 4 Ν Ν , 3 τα ττς , ν᾿ 
ἀρχῇ ἐγίγνετο κατὰ τὸ δίκαιον, οὐκ ἑἐθουληθὴη 

εὐδαίμων γενέσθαι δικαίως ἐκθρέψας καὶ ἀπο- 
Χ Ν 3 Ν 2 ’ δ 9 ΡῚ ἤ 3 Ἃ 

δοὺς τὴν ἀρχὴν ἐκείνῳ, ἀλλ᾽ εἰς φρέαρ ἐμθαλῶν 
32 ἣν" Δ ἀποπνίξας πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν 
χῆνα ἔφη διώκοντα ἐμπεσεῖν καὶ ἀποθανεῖν. 

᾿ ᾿» Ω͂ ἤ 2 Ν -- . Ὁ 

τοιγάρτοι νῦν, ἅτε μέγιστα ἠδικηκῶς τῶν ἕν 7α- 

κεδονίᾳ, ἀθλιώτατός ἐστι πάντων Μακεδόνων, 
ἀλλ᾽ οὐκ εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως ἔστιν ὅστις 

2 ως 2 ὉΝ 2! 

᾿“Ιθηναίων ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος δέξαιτ᾽ ἂν ἄλλος 
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Ὁ ὁστισοῦν ῆακεδόνων γενέσθαι ἰχώθονν ἢ ᾽.- 

- χέλαος. 
Οκρ. ΧΧΥΠΠ. Σ. Καὶ κατ᾽ ἀρχὰς τῶν λό- 

γων, ὦ Πῶλε, ἔγωγέ σε ἐπήνεσα, ὅτι μοι δοκεῖς 
εὖ πρὸς τὴν ῥητορικὴν πεπαιδεῦσθαι, τοῦ δὲ δια- 
λέγεσθαι ἠμεληκέναι " καὶ νῦν ἄλλο τι οὗτός 
ἐστιν ὃ λόγος, ᾧ μὲ καὶ ἂν παῖς ἐξελέγξειε, καὶ 
ἐγὼ ὑπὸ σοῦ νῦν, ὡς συ οἴει, ἐξελήλεγμαι τούτῳ 

τῷ λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδικοῦντα οὐκ εὐδαίμονα 
: 3 : 0 5.9 θέ ἘΠ ἢ Ἁ Χ δέ ᾽ὔ εἶναι ; πόθεν, ὦ ᾽γαθέ ; καὶ μὴν οὐδέν γέ σοι 

“- Ρ] Ὗ 9 

τούτων ὁμολογῶ ὧν συ φῇς. 114) 41. Οὐ γὰρ ἐθέ- 
Ἑ, λεις, ἐπεὶ δοκεῖ γέ σοι ὡς ἐγὼ λέγω. Σ. “Ὼ 
μακάριε, δητορικῶς γάρ με ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, 
ὥσπερ οἵ ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡγούμενοι ἐλέγχειν. 
χαὶ γορ ἐκεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν 
5 [4 2 Ν -- ’ ον Βλ᾽ ἤ ’ἤ 

ἐλέγχειν, ἑπειδοαν τῶν λόγων ὧν ἂν λέγωσι μαρ- 

τυρᾶς πολλοὺς παρέχωνται καὶ εὐδοκίμους, ὃ δὲ 
τἀναντία λέγων ἕνα τινὰ παρέχηται, ἢ μηδένα. 
οὗτος δὲ ὁ ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός ἔστι πρὸς τὴν 

“Ἰο ἀλήθειαν " ἐνίοτε γὰρ ἂν καὶ καταψευδομαρτυ- 
ρηθείη τις ὑπὸ πολλῶν καὶ δοκούντων εἶναί τι. 

Ἁ κ9, Ἁ {6 Ἁ , 4 “ χφ, 

καὶ νυν περὶ ὧν συ λέγεις ολίγον σοι πᾶντες 

συμφήσουσι ταῦτα ᾿Αθηναῖοι καὶ ξένοι" ἐὸν 
βούλῃ κατ᾽ ἐμοῦ μάρτυρας παρασχέσθαι ὡς 
οὐκ ἀληθῆ λέ γτυρήσουσί ἐὰν μὲ ηθῆ λέγω, μαρτυρήσουσί σοι, ἐὼν μὲν 
βούλῃ, Νικίας ὃ Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ μετ’ 
αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίποδες οἱ ἐφεξῆς ἕστῶτές εἶσιν ἐν 

πᾷ ’ ᾺἋ ν ς 

τῷ Διονυσίῳ, ἐὰν δὲ βούλῃ, ᾿«ριστοκράτης ὁ 
Β Σ κελλίου, οὗ αὖ ἔστιν ἐν Πυθίου τοῦτο τὸ κα- 

λὸν ἀνάθημα, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἡ Περικλέους ὅλη 
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οἰκία, ἢ ἄλλη συγγένεια, ἥντινα ἂν βούλῃ τῶν 
ἐνθένδε ἐκλέξασθαι. ἀλλ᾽ ἐγώ σοι εἷς ὧν οὐχ 
ὁμολογῶ" οὐ γάρ με σὺ ἀναγκάζεις, ἀλλο ψευ- 
δομάρτυρας κατ᾽ ἐμοῦ πολλοὺς παρασχόμενος 
ἐπιχειρεῖς ἐκθάλλειν μὲ ἐκ τῆς οὐσίας καὶ τοῦ 
Ὁ ρα 2 Ἃ Ἄ 8 Ὰ Ἁ δ 3 Ν Ω 2ἢ ᾽ὔ 

ἀληθοῦς. ἐγὼ δὲ ἂν μὴ σὲ αὐτὸν ἕνα ὄντα μάρ- 

τυρα παράσχωμαι ὁμολογοῦντα περὶ ὧν λέγω, 
οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγον μοι πεπεράνθαι περὲ 
“ ΠῚ κα ων νὰξ ’ 5 3 . 9 ἀν Ἃ νυν ᾿ 
ὧν ἂν ἡμῖν ὁ λόγος ἢ" οἶμαι δὲ οὐδὲ σοί, ἐὰν μὴ Ὁ 
ΞοΣ ον Δα ΄ να ς δ 
ἐγώ σοι μαρτυρῶ εἰς ὧν μόνος, τους δ᾽ ἄλλους 

παάντας τούτους γαίρειν ἐᾷς. ἔστι μὲν οὖν οὗὔ- 
’ ’᾽ 23 ἡ ς ᾽ 5 δ 9) 

τὸς τίς τρόπος ἐλέγχου, ὡς σύ τε οἴει καὶ ἄλλοι πος 
ππὩππ--.- 

πολλοί" ἔστι δὲ καὶ ἄλλος, ὃν ἐγὼ αὖ οἶμαι. 
΄ Ὕ 4 3 , ’ παραθαλόντες οὖν παρ᾽ ἀλλήλους σκεψώμεθα 

εἴ τι διοίσουσιν ἀλλήλων. καὶ γοαὰρ τυγχάνει 

περὶ ὧν ἀμφισθητοῦμεν οὐ πάνυ σμιχρὰ ὄντα, 
ἀλλὰ σχεδόν τι ταῦτα, περὶ ὧν εἰδέναι τε κάλλι- 
στον, μῇ εἰδέναι τὲ αἴσχιστον " τὸ γὰρ κεφάλαιον 
αὐτῶν ἔστιν ἢ γιγνώσκειν ἢ ἀγνοεῖν ὅστις τε εὑ- 
δαίμων ἐστὶ καὶ ὅστις μή. αὐτίκα πρώτον, περὲ Ὦ 

οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστί, σὺ ἡγεῖ οἷόν τε εἶναι μακά- 
ριον ἄνδρα ἀδικοῦντά τε καὶ ἄδικον ὄντα, εἴπερ 
᾿Αρχέλαον ἄδικον μὲν ἡγεῖ εἶναι, εὐδαίμονα δέ. 
2 Ῥ σ ’, ῇ 

ἄλλο τι ὡς οὕτω σον νομίζοντος διανοῶμεθα, ; 

11.“})4. Πάνυ γε. 

Οκρ. ΧΧΥΤΙΠ. ΣΏ. ᾿Εγω δέ φημι ἀδύνατον. 
« Ν Ἁ 2 “- "- 2 τν ᾿ 

ἕν μὲν τουτὲ ἀμφισβητοῦμεν. εἶεν" ἀδικῶν δὲ 

δῇ εὐδαίμων ἔσται ἀρ᾽, ἂν τυγχάνῃ δίκης τε καὶ 
τιμωρίας; 114241. “Ηκιστά γε, ἐπεὶ οὕτω γ᾽ ἂν 
ἀθλιώτατος εἴη. .Σ “2. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν ἄρα μῇ τυγ- Ὲ 
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χάνῃ δίκης ὃ ἀδικῶν, κατοὸ τὸν σὸν λόγον εὐδαί- 

μῶν ἔσται. 142,1. Φημί. Σ“ῶ2. Κατὰ δέ γε 

τὴν ἐμὴν δόξαν, ὦ Πώλε, ὃ ἀδικῶν, τε καὶ ς 
ἄδικος πάντως μὲν ἄθλιος, ἀθλιώτερος μέντοι, 

 ἐοὰν μὴ διδῷ δίκην μηδὲ τυγχάνῃ τιμωρίας ἀδι- 
κῶν, ἧττον δὲ ἄθλιος, ἐὰν διδῷ δίκην καὲ τυγ- 

“8 χάνῃ δίκης ὑπὸ ϑεῶν τε καὶ ἀνθρώπων. 1742. 
"“τοπά γε, ὦ Σώκρατες, ἐπιχειρεῖς λέγειν. Σ2. 
Πειράσομαι δέ γε καὶ σὲ ποιῆσαι, ὦ ἑταῖρε, ταύ- 
τοὶ ἐμοὶ λέγειν" φίλον γάρ σε ἡγοῦμαι. νῦν 
μὲν οὖν ἃ διαφερόμεθα ταῦτ᾽ ἐστί" σκόπει δὲ 
καὶ σύ. εἶπον ἐγώ που ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τὸ 
ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κακιον εἶναι. 174Π2.Χ. 
Πάνυ γε. Σ). Συ δὲ τὸ αδικεῖσθαι. ΠΑ 
Ναί. Σ. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἀθλίους ἔφην 

εἶναι ἐγώ, καὶ ἐξηλέγχθην ὑπὸ σοῦ, 1421. 
Β Ναὶ μὰ Δία. Σ,Ὦ. “Ὡς σύ γε οἴει, ὦ Πώλε, 

1Π|2.41. ᾿“4ληθὴ γε οἰόμενος ἴσως. ΣΔ. Συ δὲ 
γε εὐδαίμονας αὖ τοὺς ἀδικοῦντας, ἐὰν μὴ διδῶσι 
δίκην. 1142... Πάνυ μὲν οὖν. Σ.2. ᾿Εγὼ δὲ 
αὐτοὺς ἀθλιωτάτους φημί, τοὺς δὲ διδόντας δίκην 
ἧττον. βούλει καὶ τοῦτο ἐλέγχειν; 1ΠΠ4͵24. 

᾿,4λλ’ ἔτι τοῦτ᾽ ἐκείνου γαλεπώτερόν ἐστιν, ὦ 
“Σώκρατες, ἐξελέγξαι. Σ΄. Οὐ δῆτα, ὦ Πῶώλε, 

ἀλλ᾽ ἀδύνατον τὸ γὰρ ἀληθὲς οὐδέποτε ἐλέγ- 
χεται. 1Π|4“Π2)41. Πῶς λέγεις ; ἐὰν ἀδικῶν ἄνθρω- 

πος ληφθῇ τυραννίδι ἐπιδθουλεύων, καὶ ληφθεὶς 
στρεθλῶται καὶ ἐχτέμνηται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἐκκάηται, καὶ ἄλλας πολλοῖς καὶ μεγάλας καὶ 
ποντοδαπος λώδας αὐτός τε λωθηθεὶς καὶ τοὺς 

Ρ 
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αὑτοῦ ἐπιδῶν παῖδας τε καὶ γυναῖκα τὸ ἔσχατον 
ἀνασταυρωθῇ ἢ καταπιττωθῇ, οὗτος εὐδαιμονέ- 
στερος ἔσται ) ἐὰν διαφυγῶν τύραννος καταστῇ 
καὶ ἄρχων ἐν τῇ πόλει διαδιῷ ποιῶν ὁ τι ἂν 

Ἃ ὉᾺ ᾿ 2 ’ ς Ἃ 

βουληται, ζηλωτὸς ὧν καὶ εὐδαιμονιζόμενος ὑπὸ 

τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων ; ταῦτα λέ- Ὁ 

γεις ἀδύνατον εἶναι ἐξελέγχειν ; 
ὅκρ. ΧΧΙΧ, Σ. ΜΜορμολύττει αὖ, ὦ γεν- 
- - ᾿ 2 957 2 ΝΡ , 

ναῖς Π]}ὠλε, καὶ οὐχ ἐλέγχεις " ἄρτι δὲ ἐμαρτύρου. 

ὅμως δὲ ὑπόμνησόν μὲ σμικρόν - ἐὰν ἀδίκως ἐπι- 
δουλεύων τυραννίδι, εἶπες » 1{4Π2.41. "ἔγωγε. 
͵Σ.. Εὐυδαιμονέστερος μὲν τοίνυν οὐδέποτε ἔσται 

....-- 

-" ) οὐδέτερος αὑτῶν, οὔτε ὁ κατειργασμένος τὴν τυ- "Ὁ 
’ 2942 2) ς »" ’ - Ἃ 

ραννίδα ἀδίκως οὔτε ὁ δίκην διδοὺς " δυοῖν γὰρ 
3 ᾽ ΡῚ ὔ Ἕ: 2 ΒΡ) 3» 32 Ἃ 

αθλίοιν εὐδαιμονέστερος μὲν οὐκ ἂν εἴη" αθλιώ- 

τερος μέντοι ὃ διαφυγῶν καὶ τυραννεύσας. 7} 
τοῦτο, ὦ ΠΠώλε : γελᾷς ; ἄλλο αὖ τοῦτο εἶδος 

ἐλέγχον ἐστίν, ἐπειδάν τίς τι εἴπῃ, καταγελᾶν, 

ἐλέγχειν δὲ μή; 114ἽΠ2.1. Οὐκ οἴει ἐξεληλέγχθαι, 
ὦ ΖΣώκχρατες, ὅταν τοιαῦτα λέγης ἃ οὐδεὶς ἂν 
φήσειεν ἀνθρώπων ; ἐπεὶ ἐροῦ τινὰ τουτωνΐ. 
ΣΙ. Ὦ Πώλε, οὐκ εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέ- 

’ ἤ 2 Ν «ς ΡῈ ’ 

ρυσι βουλεύειν λαχών, ἐπειδὴ ἡ φυλὴ ἐπρΌ ΟΡΕΝΕ 

καὶ ἔδει με ἐπιψηφίζειν, γέλωτα πάρε ον καὶ 
οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. μὴ οὖν μηδὲ νῦν 414 

με κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας, ἀλλ᾽ εἰ μὴ 
ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὅπερ νῦν δὴ ἐγὼ 
ἔλεγον, ἐμοὶ ἐν τῷ μέρει παράδος, καὶ πείρασαι 
τοῦ ἐλέγχου οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γοὶρ 

ὧν ὧν λέγω ἕνα μὲν παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπί 

»ἣ 
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σταμαι, αὐτὸν πρὸς ὃν ἄν μοι ὁ λόγος ἢ, τοὺς 
δὲ πολλοὺς ἐώ χαίρειν, καὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν ἐπί- 

Βσταμαι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὐδὲ διαλέγομαι. ὅρα 
οὖν, εἰ ἐθελήσεις ἐν τῷ μέρει διδόναι ἔλεγχον 
ἀποκρινόμενος τὸ ἐρωτώμενα. ἐγῶ γὰρ δ οἷ. 
μαι καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 
τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον ἡγεῖσθαι καὶ 

τὸ μὴ διδόναι δίκην τοῦ διδόναι. 1{4}.1. ᾿Εγὼ δέ 
γε οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα. ἐπεὶ σὺ 
δέξαι’ ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν ; Σ΄“). Καὶ 

σύ γ᾽ ἂν καὶ οἵ ἄλλοι πάντες. 1{Π2).41. Πολλοῦ 
γε δεῖ, ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐγὼ οὔτε συ οὔτ᾽ ἄλλος οὐδείς. 

ΟΣ). Οὐκοῦν ἀποκρινεῖ; 14Π“)4͵. Πάνυ μὲν 

οὖν" καὶ γὰρ ἐπιθυμώ εἰδέναι ὃ τι ποτ᾽ ἐρεῖς. 
Σ,. “έγε δή μοι, ἵν᾽ εἰδῇς, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ 

ἀρχῆς σὲ ἠρώτων" πότερον δοκεῖ σοι, ὦ “ΠΠώλε, 
κάκιον εἶναι τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι: 1142).41. 
Τὸ ἀδικεῖσθαι ἕμοιγε. ΣΜ2., Τί δὲ δὴ αἴσχιον ; 
πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι : ᾿Αποκρίνου. 

12.1. Τὸ ἀδικεῖν. 

Ολρ. ΧΧΧ. 2,2. Οὐκοῦν καὶ κάκιον, εἴπερ 
αἴσχιον. 1142. “ Ηκιστά γε. Σ΄. Μανθάνω " 

Ὁ οὐ ταὐτὸν ἡγεῖ σύ, ὡς ἔοικας, καλόν τε καὶ ἀγα- 

θὸν καὶ κακὸν καὶ αἰσχρόν. 1424. Οὐ δῆτα 

ΣΙ. Τί δὲ τόδε : τὰ καλὰ πάντα, οἷον καὶ 

σώματα καὶ χρώματα καὶ σγήματα καὶ φωναὶς 
κοιὶὶ ἐπιτηδεύματα, εἰς οὐδὲν ἀποβλέπων καλεῖς 
ἑχάστοτε καλά; οἷον πρῶτον τὰ σώματα τὸ κα- 

λὰ οὐχὶ ἤτοι κατὸὼ τὴν χρείαν λέγεις καλὰ εἶναι, 
πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον χρήσιμον ἢ, πρὸς τοῦτο, ἢ 

ΔᾺΝ 
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Ὶ ς ’; “Ἁ 2 "“ αν ’ 

κατο ἡδονὴν τινα, ἑαν ἐν τῷ ϑεωρεῖσθαι χαΐρειν 

ποιῇ τοὺς ϑεωρούντας : ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων 

λέγειν περὶ σώματος κάλλους ; 1|Π|24. Οὐκ 
ἔχω. «Σ 2. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα πάντα οὕτω καὶ 
σχήματα καὶ χρώματα ἢ διοὸὶ ἡδονήν τινα, ἢ διὸ 
ὠφέλειαν, ἢ δι᾽ ἀμφότερα καλὰ προσαγορεύεις, 
Πμ.24. ΓἜγωγε. Σδ. Οὐ καὶ τος φωνὰς καὶ 
το κατοὺ τὴν μουσικὴν πάντα ὡσαύτως; 1Π42..4. 

Ναί. Σ 2. Καὶ μὴν τά γε κατὸ τοὺς νόμους 
καὶ τὸ ἐπιτηδεύματα οὐ δήπον ἐκτὸς τούτων 
3 Ἁ Ἂ ᾿ ἵλμα δ) 3 Ἶ 5" » ζει Ἃ 

ἐστὶ τῶ καλα, του ἢ ὠφέλιμα εἶναι, ἢ ἡδεα, ἢ 

ἀμφότερα. 11Π24΄. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΜΔ. 4τὸ 
Οὐκοῦν καὶ τὸ τῶν μαθημάτων κάλλος ὡσαύτως ; 

Π,4. Πάνν γε" καὶ καλῶς γε νῦν ὁρίζει, ὦ 
,Σώχρατες, ἡδονῇ τε καὶ ἀγαθῷ ὁριζόμενος τὸ θ ὡ {) { ῬΑ ι θ ἐξ’ 

3 Μὰ Ἃ 5 Ἁ " 3 

καλόν. Σδ. Οὐκοῦν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, 
λύπῃ τε καὶ κακῷ; 114). ᾿Ανάγκη. «22. 

Ὅταν ἄρα δυοῖν καλοῖν ϑᾶτερον κάλλιον ἢ, ἢ 
τῷ ἑτέρῳ τούτοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερθάλλον καλ- θυδτερῇ ἡ μφθσεροι θ 

’ 2 2] ς “Ὁ νι 39 »» ΕΒ 3 ’ 

λιὸν ἔστιν, ἤτοι ἡδονῇ ἢ ὠφελείᾳ ἡ ἀμφοτέροις. 
ς ᾿ ἘΕ 

Π.42.41. Πάνν γε. Σ,2. Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυοῖν 
αἰσχροῖν τὸ ἕτερον αἴσχιον ἢ, ἥτοι λύπῃ ἢ καὶ 8 
κῷ ὑπερθάλλον αἴσχιον ἔσται. ἢ οὐκ ἀνάγκῃ ; 
Πμ24. Ναί. Σ.. Φέρε δή, πῶς ἐλέγετο νῦν δὴ 
περὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι ; οὐκ ἔλεγες τὸ 

μὲν ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι, τὸ δὲ ἀδικεῖν αἷς 

σχιον; Π,.. "Ελεγον. Σ,. Οὐκοῦν, εἴπερ 
αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοὺ ἀδικεῖσθαι, ἤτοι λυπηρό- 

τερόν ἐστι καὶ λύπῃ ὑπερθάλλον αἴσχιον ἂν εἴῃ, 
ἢ κακῷ, ἢ ἀμφοτέροις ; οὐ καὶ τοῦτο ἀνάγκη : 
1142)... Πώς γὰρ οὔ; 
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Οκρ. ΧΧΧΙ. Σ΄, Πρῶτον μὲν δὴ σκειψώμε- 
θα" ἄρα λύπῃ ὑπερθάλλει τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖ- 
σθαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον οἱ ἀδικοῦντες ἢ οἱ 
ἀδικούμενοι. 1424. Οὐδαμῶς, ὦ “Σώκρατες, 

τοῦτό γε. Σ΄. Οὐκ ἄρα λύπῃ γε ὑπερέχει. 
Π421. Οὐ δῆτα. Σ.. Οὐκοῦν εἰ μὴ λύπῃ, 
ἀμφοτέροις μὲν οὐκ ἂν ἔτι ὑπερθάλλοι. 1142 11. 

Οὐ φαίνεται. Σ΄). Οὐκοῦν τῷ ἑτέρῳ λείπεται. 
Π42)4. Ναί. ΣΩ. Τῷ κακῷ. Π424. "Ποικεν. 
Σ.). Οὐκοῦν κακῷ ὑπερθδάλλον τὸ ἀδικεῖν καί- 
κιον ἂν εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι. 1142 1. 2λον δὴ 
ὅτι. ΣΏ. "Δλλο τι οὖν ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν 
ἀνθρώπων καὶ ὑπὸ σοῦ ὡμολογεῖτο ἡμῖν ἔν τῷ 
ἔμπροσθεν χρόνῳ αἴσχιον εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδι- 
κεῖσθαι; Π424. Ναί. Σ΄. Νῦν δέ γε κάκιον 
ἐφάνη. 1142. "ἔοικε. Σ,Δ2. Ζέξαιο ἂν οὖν 

σὺ μᾶλλον τὸ κάκιον καὲ τὸ αἴσχιον ἀντὶ τοῦ 
ἧττον; Μη ὕκνει ἀποκρίνασθαι, ὦ Πῶλε ---- 

οὐδὲν γοὺρ βλαθήσει ---, ἀλλὰ γενναίως τῷ λόγῳ, 
ὥσπερ ἰατρῷ, παρέχων ἀποκρίνου, καὶ ἢ φάθι ἢ 
μι) ἃ ἐρωτῶ. 1142.1. ᾿4λλ᾽ οὐκ ἂν δεξαίμην, ὦ 
Σώκρατες Σ). "Ζλλος δέ τις ἀνθρώπων : 
1Π2.41. Οὐ μοι δοκεῖ κατά γε τοῦτον τὸν λόγον. 

ἜΠτν 4; ὃν ΧῚ ἀκοῦν. τόρος 19] Ύκον 3 ’ ’ ἸΣ 
οὐτ᾽ ἂν συν οὐτ᾽ ἄλλος οὐδεις ἀνθρῶπων δέξαιτ 

ἂν μᾶλλον ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι" κάκιον γοαὶρ 
τυγχάνει θν. ΠΙ2,1. Φαίνεται. Σ.42. “Ορᾷς 

οὖν, ὦ Π|ὥλε, ὁ ἔλεγχος παρὰ τὸν ἔλεγχον παρα- 
θαλλόμενος ὅτι οὐδὲν ἔοικεν, ἀλλο σοὲ μὲν οἱ 

! ς - » ΕἾ 

ἄλλοι πάντες ὁμολογοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐμοὲ δὲ σὺ 
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ἐξαρκεῖς εἷς ὧν μόνος καὶ ὁμολογών καὶ μαρτυ-4 
ρών, καὶ ἐγὼ σὲ μόνον ἐπιψηφίζων τοὺς ἄλλους 

ἑῷ χαίρειν. Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτως ἐχέτω " 
μιετοὶ τοῦτο δὲ περὶ οὗ τὸ δεύτερον ἠμφεσθητήσα- 
μὲν, σκεψώμεθα, τὸ ἀδικοῦντα διδόναι δίκην ἄρα 
μέγιστον τῶν κακῶν ἔστιν, ὡς συ ᾧου, ἢ μεῖζον τὸ 
μι διδόναι, ὡς αὖ ἐγὼ μην. σκοπώμεθα δὲ τῇδε" 
τὸ διδόναι δίκην καὶ τὸ κολάζεσθαι δικαίως ἀδι- 

κοῦντα ρα τὸ αὐτὸ καλεῖς; 1142. "ἘΠ γωγε. 
ΣΙ. "ἔχεις οὖν λέγειν, ὡς οὐχὲ τά γε δίκαια Β 
πάντα καλα ἔστι, καθ᾽ ὅσον δίκαια ; καὶ δια- 
σχεψάμενος εἰπέ. 142,41. ᾿Αλλά μοι δοκεῖ, ὦ 
“Σώκρατες. 

ὕκρ. ΧΧΧΙΠ. ΣΩ,. Σκχόπει δὴ καὶ τόδε" ἄρα 
εἴ τίς τι ποιεῖ, ἀνάγκῃ τι εἶναι καὶ πάσχον ὑπὸ 
τούτου τοῦ ποιοῦντος: 1742. "ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σ2. “4ρα τοῦτο πάσχον ὃ τὸ ποιοῦν ποιεῖ, καὶ 

τοιοῦτον οἷον ποιεῖ τὸ ποιοῦν ; λέγω δὲ τὸ τοι- 

ὄνδε " εἴ τις τύπτει, ἀνάγχη τι τύπτεσθαι : 
Π.2)4. ᾿Ανάγκη. Σδ. αὶ εἰ σφόδρα τύπτει ἢ Ο 
ταχυ ὃ τύπτων, οὕτω καὶ τὸ τυπτόμενον τύπτε- 
σθαι; 1424. Ναί. Σ,. Τοιοῦτον ἄρα πά- 
θος τῷ τυπτομένῳ ἐστίν οἷον ἂν τὸ τύπτον ποιῇ ; 
Π4.. Πάνυ γε. “4. Οὐκοῦν καὶ εἰ κάξει τις, 

ἀνάγκῃ τι κάεσθαι; 1241. Πῶς γὰρ οὔ ; Σμ2.. 

αὶ εἰ σφόδρα γε κάει ἢ ἀλγεινῶώς, οὕτω κάεσθαι 
τὸ καύόμενον ὡς ἂν τὸ κἄᾶον κάῃ; 14)... Πάνυ 
γε. «Σ΄. Οὐκοῦν καὶ εἰ τέμνει τις, ὁ αὑτὸς 
λόγος ; τέμνεται γάρ τιι Πμ4“ΠλΑ͂. Ναί. ΣΜΔ. 
Καὶ εἰ μέγα γε ἢ βαθυ τὸ τμῆμα ἢ ἀλγεινόν, 
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Ὁ τοιοῦτον τμῆμα τέμνεται τὸ τεμνόμενον οἷον τὸ 
τέμνον τέμνει ; 1142).1. Φαίΐνεται. Σ2. Συλ- 

λήθδην δὴ ὅρα, εἰ ὁμολογεῖς ὃ ἄρτι ἔλεγον περὲ 
πάντων " οἷον ἂν ποιῇ τὸ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ πά- 

ὄχον πάσχειν. 1|Π2.41. ᾿Αλλ᾽ ὁμολογῶ. ΣΜ). 
Τούτων δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι πό- 
τερον πάσχειν τί ἐστιν ἢ ποιεῖν; 1742. ᾿ΑΙνάγ- 

κῃ, ὦ Σώχρατες, πάσχειν. Σ.42. Οὐκοῦν ὑπό τινος 
ποιοῦντος : 1142. Πῶς γοὸὺρ οὔ ; ὑπό γε τοῦ 

Ε χολαζοντος. 52. Ο δὲ ὀρθῶς κολάζων δικαίως 

κολάζει; Π4“),4. Ναί. Σ. Δίκαια ποιῶν, ἢ 

οὐ; 1424. Ζίκαια. Σ.. Οὐκοῦν ὃ κολαΐζό- 
μένος δίκην διδοὺς δίκαια πάσχει : [1Πμ{Π2.1. 
Φαίνεται. Σ.42, Τὰ δὲ δίκαιά πον καλὰ ὦμο- 
λόγηται; ΠΙΏ.. Πάνυ γε. ΣΙ. Τούτων ἄρα 
ὁ μὲν ποιεῖ καλα, ὃ δὲ πάσχει, ὃ κολαζόμενος. 
114“)... ναί. 

(καρ. ΧΧΧΙΠ. Ζῶ. Οὐκοῦν εἴπερ καλά, 
«ἀγαθά; ἢ γοὸρ ἡδέα ἢ ὠφέλιμα. 1Π|42.41. ᾿«ναγ- 

κη. ΖΣ2. ᾿4γαθὰ ἄρα πάσχει ὁ δίκην διδούς : 
Π42.. "ἔοικεν. Σ. ᾿Ωφελεῖται ἄρα ; 1142.Δ. 
Ναί. Σ΄. ᾿ΩΑ͂ρα ἥνπερ ἐγὼ ὑπολαμθάνω τὴν 
ὠφέλειαν ; βελτίων τὴν ψυχὴν γίγνεται, εἴπερ 

δικαίως κολάζεται; 174}..1. Εἰκοὸς ΡΣ δ. λε, 

Κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται ὃ δίκην διδούς, 
“41. Ναί. Σ΄. “4ρ᾽ οὖν τοῦ μεγίστου 

Β ἀπαλλάττεται κακοῦ; 42δὲ δὲ σκόπει. ἐν χρη- 
μάτων κατασκευῇ ἀνθρώπου κακίαν ἄλλην τινὸ 
ἑνορᾷς ἢ πενίαν; 1142. Οὔκ, ἀλλὰ πενίαν. 

͵ΣΩ. Τί δ᾽ ἐν σώματος κατασκενῇ; κακίαν ἂν 
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φήσαις ἀσθένειαν εἶναι καὶ νόσον καὶ αἶσχος και 
τὰ τοιαῦτα; 1421. ἔγωγε. Σ΄). Οὐκοῦν 
καὶ ἐν ψυχῇ πονηρίαν ἡγεῖ τινα εἶναι; 1142... 
Πῶς γὰρ οὐ; ΣΏ. ΤΟΥ οὖν οὐκ ἀδικίαν 
καλεῖς καὶ ἀμαθίαν καὶ δειλίαν καὶ τὰ τοιαῦτα ; 

7121. Παάνν μὲν οὖν. Σ.22. Οὐκοῦν χρή μανῶν ΜΙΝ 

κοὶ σώματος καὶ ψυχῆς, τριῶν ὄντων, τριττὸὶς Ο 
εἴρηκας πονηρίας, πενίαν, νόσον, ἀδικίαν ; 

Π421. Ναί. ΣΏ. Τίς οὖν τούτων τῶν πονη- 
ριῶν αἰσχίστη ; οὐχ ἡ ἀδικία καὶ συλλήθδην ἡ 

τῆς ψυχῆς πονηρία; 1122. Πολύ γε. Σ4). 
ΗΕ δὴ αἰσχίστη, καὶ κακίστη; Π4214. Πῶς, ὦ 
“Σώκρατες, λέγεις; ΖΣ4), ᾿Ωδί.: ἀεὶ τὸ αἴσχι- 
στον; ἤτοι λύπην μεγίστην παρέχον ἢ βλάθην ἢ 
ἀμφότερα, αἴσχιστόν ἐστιν ἐκ τῶν ὡμολογημένων 

ἐν τῷ ἔμπροσθεν. Π42,41. Μάλιστα. ΣὩ. 48 
σχιστον δὲ ἀδικία. καὶ σύμπασα ψυχῆς πονηρία, 
νὺν δῆ ὡμολόγηται ἡμῖν; 1424. “Ὡ)μολόγηται Ὁ 

γάρ. Σ42, Οὐκοῦν ἢ ἀνιαρότατόν ἐστιν καὶ 
ἀνίᾳ ὑπερδάλλον αἴσχιστον τούτων ἐστίν, ἡ ᾿ 
βλάθῃ, ἢ ἀμφότερα; 1421. ᾿Ανάγκη. ΣΙ. 

"Αρ᾽ οὖν ἀλγεινότερόν ἐστι τοῦ πένεσθαι καὶ 
κοίμνειν τὸ ἄδικον εἶναι καὶ ἀκόλαστον καὶ δει- 
λὸν καὶ ἀμαθῇ; ΠΑ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ 
“Σώχρατες, ἀπὸ τούτων γε. Σ42. “Ὑπερφυεῖ τινι 
ἄρα ὡς μεγάλῃ βλάδῃ καὶ κακῷ ϑαυμοασίῳ ὁκεῖ. 

θάλλουσα τάλλα ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία αἴσχιστόν ἢ 
ἐστι πάντων, ἐπειδὴ οὐκ ἀλγηδόνι γε, ὡς ὃ σὸς λό- 

γος. ΠΠΙ2Δ,. Φαίνεται. Σ42. ᾿Αλλὰ μήν που 
τό γε μεγίστῃ βλάδῃ ὑπερθάλλον μέγιστον ἂν 
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κακὸν εἴη τῶν ὄντων. 1421. Ναί. ΣΔ. “Ἢ 

ἀδικία ἄρα καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ ἄλλῃ ψυχῆς 
πονηρία, μέγιστον τῶν ὄντων κακόν ἐστι; 1142... 
Φαίνεται. 

ὕκρ. ΧΧΧΙν. Σῶ. Τίς οὖν τέχνη πενίας 
ἀπαλλάττει ; οὐ γχρηματιστική; ΠΙΑ͂. Ναΐῖ. 
Σ΄), Τίς δὲ νόσον ; οὐκ ἰατρική; 1424. 

418 νάγκη. ΧΣ.42., Τίς δὲ πονηρίας καὶ ἀδικίας ; 
Αἰ μῇ οὕτως εὐπορεῖς, ὧδε σκόπει" ποῖ ἄγομεν 
καὶ παρὰ τίνας τοὺς κάμνοντας τὸ σώματα : 
11.22.41. Παρὼ τοὺς ἰατρούς, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. 
Ποῖ δὲ τοὺς ἀδικοῦντας καὶ τοὺς ἀκολαστοιίνον- 
τας; ΠΙ424. Παρὰ τοὺς δικαστος λέγεις ; 
Σ4Ὁ. Οὐκοῦν δίκην δώσοντας : Π424΄. Φημί. 

ΣΙ. ᾽4ρ᾽ οὖν οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ γρώμενοι κο- 
λάζουσιν οἱ ὀρθῶς κολάζοντες: 1Π4Π2.1. Ζ2ηλον 

Β δή. Σ 2. Χρηματιστικὴ μὲν ἄρα πενίας ἀπαλ- 
λάττει, ἰατρικῇ δὲ νόσου, δίκη δὲ ἀκολασίας καὶ 

 αδικίας. ΠΙ2 “4. Φαίνεται. Σ΄. Τί οὖν τού- 

τῶν καλλιστόν ἐστιν [ὧν λέγει]; ΖμΜ241. Τί-: 
νῶν λέγεις; Σ΄). Χρηματιστικῆς, ἰατρικῆς, 
δίκης. ΠΑ. Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἡ 
δίκη. . ΣΔ. Οὐκοῦν αὖ ἤτοι ἡδονὴν πλείστην 

ποιεῖ, ἢ ὠφέλειαν, ἢ ἀμφότερα, εἴπερ κάλλιστόν 
ἐστι; 1424. Ναί. Σ. "4ρ᾽ οὖν τὸ ἰατρεύ- 
εσθαι ἡδύ ἐστι, καὶ χαίρουσιν οἱ ἰατρευόμενοι, 
Π4Π}.1. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Σ2. ᾿Α1λλ᾽ ὠφέλι- 

Ο μόν γε. ἡ γάρ; 1424. Ναί. Σμ2. Μεγάλου 
γὰρ καχοῦ ἀπαλλάττεται, ὥστε λυσιτελεῖ ὑπο- 
μεῖναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ ὑγιεῖ εἶναι. 142 .“«1} 

9 
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Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. ἾΖ4ρ᾽ οὖν οὕτως ἂν περὲ σώ- 
μιὰ εὐδαιμονέστατος ἄνθρωπος εἴῃ, ἰατρευόμενος, 
ἢ μηδὲ κάμνων ἀρχήν; 1421. Ζηῆλον, ὅτι μηδὲ 
νάμνων. ΧΣ,Ἱ]2. Ουὐυ γὰρ τοῦτ᾽ ἦν εὐδαιμονία, ὡς 

ἔοικε, κακοῦ ἀπαλλαγή, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν μηδὲ 
χτῆσι.. ΠΑ. Ἔστι ταῦτα. Σ,Ώ. Τί δέ; 
αθλιώτερος πότερος δυοῖν ἐχόντοιν κακὸν εἴτ᾽ ἐν Ὁ 
σώματι εἴτ᾽ ἐν ψυχῇ; ὃ ἰατρενόμενος καὶ ἀπαλ- 
λαττύμενος τοῦ κακοῦ, ἢ) ὃ μὴ ἰατρευόμενος, ἔχων 
δέ; 142,41. Φαίνεταί μοι ὃ μ ἰατρευόμενος. 
Σ,(). Οὐκοῦν τὸ δίκην διδόναι μεγίστον κακοῦ 
ἀπαλλαγὴ ἦν, πονηρίας; Π42λ4. Ἦν γάρ. 
Σ΄. Σωφρονίζει γάρ που καὶ δικαιοτέρους ποιεῖ 
καὶ ἰατρικῇ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη. ΠΧ. 
Ναί. Σ.. Μυδαιμονέστατος μὲν ἄρα ὁ μὴ ἔχων Ἐ 
κακίαν ἐν ψυχῇ, ἐπειδὴ τοῦτο μέγιστον τῶν κα- 
κῶν ἐφάνη. 1142.1. Ζ2Ζἤλον δή. 1.4). Ζεύτερος 
δήπου ὁ ἀπαλλαττόμενος. 1424. "ἤοικεν. 
Σ΄. Οὗτος δ᾽ ἣν ὁ νουθετούμενός τε καὶ ἐπι- 
πληττόμενος καὶ δίκην διδούς. Π424. Μαί. 
Σ΄, Κάκιστα ἄρα ζῇ ὁ ἔχων ἀδικίαν καὶ μὴ 
ἀπαλλαττόμενος. Π2.1. Φαίνεται. Σ. Οὐ. 
κοῦν οὗτος τυγχάνει ὦν, ὃς ἂν τὸ μέγιστα ἀδικῶν 
καὶ χρώμενος μεγίστῃ ἀδικίᾳ διαπράξηται ὥστε 419 
μιὖτε νουθετεῖσθαι μήτε κολάζεσθαι μήτε δίκην 
διδόναι, ὥσπερ συ φῇς ᾿“ρχέλαον παρεσχευάσθαι 
καὶ τοὺς ἄλλους τυράννους καὶ ῥήτορας καὶ δυ- 
γάστας: -5Π,42.... οικε. 

καρ. ΧΧΧΥ. Σῶ. Σχεδὸν γάρ που οὗτοι, 
ΦΨ 5) Ν δ᾽, “Ἃ 7 γ» » ΑἹ ἽἋ 

ὦ ἄριστε, τὸ αὐτὸ διαπεπραγμένοι εἰσι, ὡσπὲρ ἂν 
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εἴ τις τοῖς μεγίστοις νοσήμασι συνισχόμενος δια- 
πράξαιτο μὴ διδόναι δίκην τῶν περὲ τὸ σώμα 
ἁμαρτημάτων τοῖς ἰατροῖς μηδὲ ἰατρεύεσθαι, φο- 

Β βούμενος, ὡσπερανεὶ παῖς, τὸ κάεσθαι καὶ τὸ 
Υ̓͂ “ 2 ᾿ς ὯΝ 3 - Ἁ ᾿ 

τέμνεσθαι, ὁτε ἀλγεινὸν. ἢ οὐ δοχεῖ καὶ σοὶ 

οὕτως; ΠΧ. "Εμοιγε. Σ2. ᾿“Ιγνοῶν γε, ὡς 
ἔοικεν, οἷόν ἔστιν ἡ ὑγίεια καὶ ἀρετὴ σώματος. 
κινδυνεύουσι γὰρ ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολογημένων 

τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ οἱ τὴν δίκην φεύγοντες, 
- -" ΣΡ. δος: 2 - -" Ἁ . Ἀ 
ὦ Πῶώῶλε, τὸ ἀλγεινὸν αὐτου καθορᾶν, προς δὲ τὸ 

ὠφέλιμον τυφλῶς ἔχειν καὶ ἀγνοεῖν ὅσῳ ἀθλιώ- 
τερόν ἔστι μῃ ὑγιοῦς σώματος μὴ ὑγιεῖ ψυχῇ 

- ΠΣ νὰ “ ἐὸν με Ἢ ᾿ 3 ’, 
Ο συνοικεῖν, ἀλλὰ σαθρᾷ καὶ ἀδίκῳ καὶ ανοσίῳ. 

Ω ,Ὶ “Ὁ Ν᾽ Ω ΓΑ Ἁ ’ 

ὅθεν κοὶ πὰν ποιοῦσιν, ὥστε δίκην μὴ διδόναι 

ἐδ’ ἀπαλλάττεσθαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶὲ 
χρήματα παρασκευαζόμενοι καὶ φίλους καὶ ὅπως 
ἂν ὦσιν ὡς πιθανώτατοι λέγειν. εἰ δὲ ἡμεῖς ἀλη- 
θῃ ὡμολογήκαμεν, ὦ Πῶλε, ἀρ’ αἰσθάνει τὸ 
συμδαίνοντα ἔκ τοῦ λόγου ; ἢ βούλει συλλογι- 

σώμεθα αὐτο: 1142... Ξὲ μὴ σοί γε ἄλλως 
δοκεῖ. Σ2. ᾿Δ4ρ᾽ οὖν συμθαίνει μέγιστον κα- 
κὸν ἡ ἀδικία καὶ τὸ αδικεῖν; Π42.1. Φαίνεταί 

Ὁγε. Σ΄. Καὶ μὴν ἀπαλλαγή γε ἐφάνῃ τού- 

του τοὺ κακοῦ τὸ δίκην διδόναι; 1142. Κιν- 

δυνεύει. Σ΄. Τὸ δὲ γε μὴ διδόναι ἐμμονὴ τοῦ 

κακοῦ; ΠΙἉΑ͂. Ναί. Σ,. Δεύτερον ἄρα ἐστὲ 
τῶν κακῶν μεγέθει τὸ ἀδικεῖν " τὸ δὲ ἀδικοῦντοι 
μη διδόναι δίκην πάντων μέγιστόν τε καὶ πρῶτον 

κακών πέφυκεν. 1142. "Ποικεν. ΣιὮ. 34ρ᾽ 
οὖν οὐ περὶ τούτου, ὦ φίλε, ἡμφεσθητήσαμεν, σὺ 
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Ἅ Ἂν 3 ᾿ 3 ’ Ἅ Ἃ »,; 

μὲν τὸν “ρχελαον εὐδαιμονίζων τὸν τὸ μέγιστα 

ἀδικοῦντο, δίκην οὐδεμίαν διδόντα, ἐγὼ δὲ τοὐ-Ὲ 
» ἢ Ξ3,' δ᾽ὃ ᾿ς , Φ 2! 2 

ναντίον οἰόμενος, εἶτ᾽ “ρχέλαος εἴτ᾽ ἄλλος ἂν- 

θρώπων ὁστισοῦν μὴ δίδωσι δίκην ἀδικῶν, τούτῳ 
, ᾽ ΄ ἘΝ ἢ “- 2) προσήκειν ἀθλίῳ εἶναι διαφερόντως τῶν ἄλλων 

ἀνθρώπων, καὶ ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα τοῦ ἀδικουμέ- 
2 [4 5" Ν Ἃ Ἃ ᾽ὔ Κ 

νου αθλιῶτερον εἶναι καὶ τὸν μὴ διδόντα δίκην 

τοῦ διδόντος : οὐ ταῦτ᾽ ἣν τὸ ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγόμε- 
να; 11ΠΠ2)4. Ναί. Σ΄... Οὐκοῦν ἀποδέδεικται, 

ὅτι ἀληθὴ ἐλέγετο; 1142. Φαίνεται. 
Ολρ. ΧΧΧΥΙ. Σ. Εἶεν. εἰ οὖν διηὶ ταῦ- 480 

τα ἀληθῆ, ὦ Πώλε, τίς ἡ μεγάλη χρεία ἐστὶ τῆς 
ῥητορικῆς : δεῖ μὲν γοὰρ δὴ ἐκ τῶν νῦν ὡμολογη- 

ΩΣ , ε ς ᾿ βεβεὶς σς 8 , 
μῇ ἀδικήσῃ; ὡς ἵκανον κακὸν ἕξδοντα. οὐ γάρ: 

Π,42.4. Πάνυ γε. 1). ᾿Εὰν δέ γε ἀδικήσῃ ἢ 
» ’ » 23» ἐγ Βλ ’ 3 Ἃ ς 4 

αὐτὸς, ἡ ἄλλος τις ὧν ἂν κηδηται, αὑτὸν ἕχόντα 

ἰέναι ἐκεῖσε ὅπου ὡς τάχιστα δώσει δίκην, παρὰ 
τὸν δικαστήν ὥσπερ παρὰ τὸν ἰατρόν, σπεύδον- 
τὰ ὅπως μὴ ἐγχγρονισθὲν τὸ νόσημοι. τῆς ἀδικίας Β 
ὕπουλον τὴν ψυχὴν ποιήσῃ καὶ ἀνίατον " ἢ πῶς 

λέγομεν, ὦ Πώλε, εἴπερ το πρότερον μένει ἡμῖν 
ὁμολογήματα ; οὐκ ἀνάγκῃ ταῦτα ἐκείνοις οὕτω 
μὲν συμφωνεῖν, ἄλλως δὲ μή; 1424. Τί γὰρ 

δὴ φῶμεν, ὦ Σώχρατες; Σ΄. ᾿}πὶ μὲν ἄρα 
τὸ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ τῆς ἀδικίας τῆς αὑτοῦ, ἢ 
γονέων, γ) ἑταίρων, ἢ παίδων, ἢ πατρίδος ἀδι- 

κούσης οὐ γρήσιμος οὐδὲν ἡ ῥητορικὴ ἡμῖν, ὦ 
Πώλε, εἰ μὴ) εἴ τις ὑπολάθδοι ἐπὶ τοὐναντίον, θὲ ὙΠ) 5} ᾽ 
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" “ ΕῚ ᾿ ᾿ Ἁ )} «᾿ γ 9.4 “ 

καὶ τῶν οἰχείων καὶ τῶν ἄλλων ὃς ὧν ἀεὶ τῶν 

φίλων τυγχάνῃ ἀδικών, καὶ μὴ ἀποκρύπτεσθαι, 
3 9 2 δὴ Ἃ 21] Χ 2 » 44 ἊΝ 

ἀλλ᾽ εἰς τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἵνα δῷ 
«ς ΄- 3 Υ͂ ς 

δίκην καὶ υγιὴς γένηται, ἀναγκάζειν τε καὶ αὐ- 
Ν Ὰ ν᾿ )! Ν 3 "Ὁ 32 δι ἤ 

τον καὶ τοὺς ἄλλους μη ἀποδειλιᾶν, ἀλλὰ παρε- 

χέειν μύσαντα καὶ ἀνδρείως, ὥσπερ τέμνειν καὶ 
κάειν ἰατρῷ, τὸ ἀγαθὸν καὶ καλὸν διώκοντα, ιιὴ 
ς ’ ν 13 7 »ν , ταν 

Ὁ υπολογιζόμενον τὸ ἀλγεινὸν " ἑᾶὰν μὲν γε πληγῶν 

ἄξια ἡδικηκῶς ἢ, τύπτειν παρέχοντα, ἐοὰν δὲ δε- 

σμοῦ, δεῖν, ἐὸν δὲ ζημίας, ἀποτίνοντα, ἐὸν δὲ φυ- 
γῆς, φεύγοντα, ἐὰν δὲ ϑανάτου, ἀποθνήσκοντα, 

αὐτὸν πρώτον ὄντα κατήγορον καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν 
ἄλλων οἰκείων καὶ ἐπὶ τοῦτο γρώμενον τῇ ρητορι- 

κῇ, ὅπως ἂν καταδήλων τῶν ἀδικηματων γιγνομέ- 
νῶν ἀπαλλάττωνται τοῦ μεγίστου κακοῦ, ἀδικίας. 

Ὁ φώμεν οὕτως, ἢ μὴ φώμεν, ὦ Πῶλε; 1|μ42}.4. " 4- 

τοπαὰ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ, τοῖς μέντοι 
ἔμπροσθεν ἴσως σοι ὁμολογεῖται. ΣΔ. Οὐκοῦν 

ἢ κἀκεῖνα λυτέον, ἢ τάδε ἀνάγκῃ συμθαΐνειν ; 
1424. ΜΝαΐ, τοῦτό γε οὕτως ἔχει. Σ΄. Τοὺ- 
ναντίον δέ γε αὖ μεταθαλόντα εἰ ἄρα δεῖ τινα 
κακῶς ποιεῖν, εἴτ᾽ ἐχθρὸν εἴτε ὁντινοῦν, ἐὰν μό-᾿ 

Ὁ ἃ 2 -" ς Χ ᾿ς ὐ - - ᾿ 

νον μῇ αὐτὸς ἀδικῆται ὑπὸ τοὺ ἐχθροῦ, ----τοῦτο, 

μὲν γορ εὐλαθητέον "--- αν δὲ ἄλλον ἀδικῇ δ᾽ 
ιϑυ ἐχθρός, παντὶ τρόπῳ παρασκευαστέον καὶ πράτ- 

τοντα κοιὶὶ λέγοντα, ὅπως μὴ δῷ δίκην μηδὲ ἔλθ κ 7 ᾿ ΔΑΝ ΟἿΣ χὰ; ἢ 
παρὸ τὸν δικαστήν" ἐὰν δὲ ἔλθῃ, μηχανητέον 
ὅπως ἂν διαφύγῃ καὶ μῃ δῷ δίκην ὁ ἐχθρός, ἀλλ᾽ 
ἐάν τε γρυσίον ἡρπακῶς ἢ πολύ, μὴ ἀποδιδῷ 
τοῦτο, ἀλλ᾽ ἔγων ἀναλίσκηται καὶ εἰς ἑαυτον 

τω 



ἊΝ, 
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Ἁ Ἢ - ε »Ὕ γΝ2 Α 27 ὦ τ 

καὶ εἰς τους ξεαυτου αδίκως καὶ ἀθέως, ἑαν τε αὖ 

ϑανάτου ἄξια ἡδικηκῶς ἢ, ὅπως μὴ ἀποθανεῖται, 

μάλιστα μὲν μηδέποτε, ἀλλ᾽ ἀθάνατος ἔσται πο- 
Α 2] 3 Ἂ ’ὔ Ω ς “« ’ ΙΑ 

νῃηρὸς ὧν, εἰ δὲ μή. πῶς ὡς πλεῖστον χρόνον βιώῶ- 

σεται τοιοῦτος ὦν. ἐπὶ τὸ τοιαῦτα ἔμοιγε δοκεῖ, 
Ἢ - ἌΨΝ, ὁ Ν 7 3. 2 λ μέ ὥ Πώλε, ἡ ρητορικῇ χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ τῷ γε 

᾿ μῇ μέλλοντι ἀδικεῖν οὐ μεγάλη τίς μοι δοκεῖ ἢ 
χρεία αὐτῆς εἶναι, εἰ δὴ καὶ ἔστι τις χρεία " ὡς ἔν 
γε τοῖς πρόσθεν οὐδαμῇ ἐφαίνη οὖσα. 

ὅκρ. ΧΧΧΥΠ. ΧΚΑΖ. Εἰπέ μοι, ὦ Χαιρε- 
ὧν, σπουδάζει ταῦτα Σωκρά ) (ζει ; φῶν, ὠχράτης, ἢ παΐζει ; 

ΧΑ]. μοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Καλλίκλεις, ὑπερφυῶς 
σπουδάζειν - οὐδὲν μέντοι οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν. 
ΚΑΑΙἉΑ͂. Νὴ τοὺς ϑεοὺς αλλ᾽ ἐπιθυμῶ. ἈΕἰπέ 

μοι, ὦ Σώκρατες, πότερόν σε φῶμεν νυνὶ σπου- 
Ίγῳ "» ᾽’ Ν 32 Ἃ Ν ᾽ 

δαάζοντα, ἢ παίζοντα; εἰ μὲν γὰρ σπουδάζεις τε 
Ἁ ) Ἂν 2 ἌΡ [Δ ’ 3} 

καὶ τυγχάνει ταῦτα αληθὴ ὄντα, ἃ λέγεις, ἀλλο 

τι ἢ ἡμῶν ὃ βίος ἀνατετραμμένος ἂν εἴῃ τῶν ἂν- 
2 «ς 

θρώπων καὶ πάντα τὸ ἐναντία πράττομεν, ὡς 

ξοικεν, ἢ ἃ δεῖ; Σ,). ", Καλλίκλεις, εἰ μή τι 
ἣν τοῖς ἀνθρώποις πάθος, τοῖς μὲν ἄλλο τι, τοῖς 

δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτό, ἀλλά τις ἡμῶν. ἴδιόν τε ἔπα- 
ἤ »" ς 21] 2 ι Ἂ το ἐὺ ἘΥ 2 ’ 

σχε πᾶθος ἢ οἱ ἄλλοι, οὐκ ἂν ἣν ρᾷδιον ἑνδεί- 
-“ τ Ψ Ν ς “" [. , 9 

ξασθαι τῷ ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάθημα. λεγῶ ὃ 
ΕῚ . - 7 2 

ἐννοήσας, ὅτι ἐγώ τε καὶ σὺ νῦν τυγχάνομεν ταῦ- 
τόν τι πεπονθότες, ἐρῶντε δύο ὄντε δυεῖν ἑκοῖτε- 

ρος, ἐγὼ μὲν ᾿Αλκιδιάδου τε τοῦ Κλεινίου καὶ 
᾿ - 4 λῚ 

φιλοσοφίας, σὺ δὲ τοῦ τε ᾿“θηναίων δήμου καὶ 
“" νοῇ ς Α 

τοῦ ]]υριλάμπους. αἰσθάνομαι οὖν σον ἕκα- 
2 ἴω ς ’ὔ » Ὁ" 

σιοτε, καίπερ ὄντος δεινοῦ, ὅτι ὁποσ᾽ ἂν φῇ σου 

Β 

συν 

") 
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τὰ παιδικο καὶ ὅπως ἂν φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένον 
ΒΕ ἀντιλέγειν, ἀλλ᾽ ἄνω καὶ κάτω μεταθαλλομένου " 

ἐν τε τῇ ἐχκλησίᾳ, ἐάν τι σοῦ λέγοντος ὃ δῆμος 
Ἐς 4 ᾽’ Ἃ ΄-" Ω͂ 5) [4 

ὁ «Αθηναίων μὴ φῇ οὕτῶς ἔχειν, μεταθαλλόμενος 

λέγεις ἃ ἐκεῖνος βούλεται, καὶ πρὸς τὸν Πυρι- 
λάμπους νεανίαν τὸν καλὸν τοῦτον τοιαῦτα ἕτε 
ρα πέπονθας. τοῖς γοὺρ τῶν παιδικῶν βουλεύ- 
μασί τε καὶ λόγοις οὐχ οἷδς τ᾽ εἶ ἐναντιοῦσθαι, 
[φ ες 4 [ά Ἄ ς «Ὁ Ἃ ’ 

ὥστε, εἰ τίς σον λέγοντος ἑκάστοτε ἃ δια τούτους 

λέγεις ϑαυμάζοι ὡς ἄτοπά ἐστιν, ἴσως εἴποις ἂν 
Ἔν, δ 2 ᾽ 5. - ; {χ 2 ἢ» 

(82) αὐτῷ, εἰ βούλοιο ταληθὴ λέγειν, ὅτι, εἰ μή τις 

παύσει τοὶ σοὶ παιδικοὶ τούτων τῶν λόγων, οὐδὲ 
σὺ παύσει ποτὲ ταῦτα λέγων. νόμιζε τοίνυν καὶ 

παρ᾽ ἐμοῦ γρῆναι ἕτερα τοιαῦτα ἀκούειν, καὶὲ 
Ἃ Ω 2 Ἃ τε ᾿ς 3 Ἀν Ἃ 

“ἢ ϑαυμαΐζε, οὁτι ἐγῶ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν φι- 

λοσοφίαν, τὰ ἐμοὸ παιδικά, παῦσον ταῦτα λέγου- ΤΌΘ; [ ν παῦς 
σαν. λέγει γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε, ἀεὶ ἃ νῦν ἐμοῦ 

ἀκούεις, καί μοί ἐστι τῶν ἑτέρων παιδικῶν πολὺ 

ἧττον ἔμπληκτος - ὁ μὲν γὰρ Κλεινίειος οὗτος 
ἄλλοτε ἄλλων ἐστὶ λόγων, ἡ δὲ φιλοσοφία ἀεὲ 

- 2 “ ͵ Ἃ « Ν ΜΝ ὔ 

Βτῶν αὐτῶν. λέγει δὲ ἃ συ νυν ϑαυμάζεις " πα- 

᾿ς ρῆσθα δὲ καὶ αὐτὸς λεγομένοις. ἢ οὖν ἐκείνην 
5... [σέ 2! 2} Ω 2 Ἃ 2 -“Σ»"- 

ἐξέλεγξον, ὁπερ ἄρτι ἔλεγον, ὡς οὐ το ἀδικεῖν 
ΡῚ Α 3 -“ ᾿»": Ἃ ’ ς ᾽ 

ἐστι καὶ ἀδικουντα δίκην μὴ διδόναι ἁπάντων 

ἔσχατον κακῶν" ἢ εἰ τούτο ἐσΐσεις ἀνέλεγκτον, 
Ἁ Ἁ ’ Ἀ ΡῚ [4 ᾽ὔ 2! ς 

μοὶ τὸν κύνοι., τὸν Αἰγυπτίων ϑέεὸν, οὐ σοι ὁμο- 

λογήσει Καλλικλῆς, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ διαφω- 
νήσει ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ. καίτοι ἔγωγε οἶμαι, ὦ 
βέλτιστε, καὶ τὴν λύραν μοι κρεῖττον εἶναι ἀναρ- 

Ο μοστεῖν τὲ καὶ διαφωνεῖν, καὶ χορὸν ᾧ χορηγοίην, 

᾿ 
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καὶ πλείστους ἀνθρώπους μὴ ὁμολογεῖν μοι ἀλλ᾽ 
2. ΞΖ “4 ὌΝ 2. Ω 2! ὩΣ Ἁ 2 “Ὁ 

ἑναντία λέγειν, μάλλον ἢ ἕνοι ὄντο, ἐμὲ ἑἐμαντῷ 

ἀσύμφωνον εἶναι καὶ ἐναντίο, λέγειν. 

κλρ. ΧΧΧΝΠΠ]Π. ΚΑΑ. “2 Σώκρατες, δο- 
κεῖς νεανιεύεσθαι ἐν τοῖς λόγοις ὡς ἀληθῶς δημῆ- 

γόρος ὧν " καὶ νῦν ταῦτα δημηγορεῖς ταὐτὸν 
ποιθύντος Πώλον πάθος, ὅπερ Τοργίου κατηγό- 
ρέι πρὸς σὲ παθεῖν. ἔφη γάρ πον Ζοργίαν ἐρω- 

τώμενον ὑπὸ σοῦ, ἐὰν ἀφίκηται παρ᾽ αὐτὸν μὴ 
3 ΄ Ἃ δί ς Ν ς Ν λό 

ἐπιστάμενος τὰ δίκαια, ὁ τὴν ῥητορικὴν βουλό- 
“ 2 Ρ 3 Ν ς ’γ 2 

μενος μαθεῖν, εἰ διδάξει αὐτὸν ὁ ΤΠ ργίας, αἱ- 

σχυνθῆναι αὐτὸν καὶ φάναι διδάξειν διοὶ τὸ ἔθος 

τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἀγανακτοῖεν ἄν, εἴ τις μὴ 
φαίη διὸ δὴ ταύτην τὴν ὁμολογίαν ἀναγκασθῆ- 

ναι ἐναντία αὐτὸν αὑτῷ εἰπεῖν, σὲ δὲ αὐτὸ τοῦτο 

ἀγαπᾶν. καί σου κατεγέλα, ὥς γέ μοι δοκεῖν, 
ὀρθῶς τότε. νῦν δὲ πάλιν αὑτὸς ταὐτὸν τοῦτο 

ἐπαϑε, καὶ ἔγωγε κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἄγαμαι 

:) 

Πώλον, ὅτι σοι συνεχώρησε τὸ ἀδικεῖν αἴσχιον Ἐὶ 

εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι" ἔκ ταύτης γαὰρ αὖ τῆς 
ς » 2 λὴ - . -Ρ- Ἁ 2 “--- 

ομολογίας αὐτὸς ὑπὸ σοὺ συμποδισθεὶς ἐν τοῖς 

λόγοις ἐπεστομίσθη, αἰσχυνθεὶς ἃ ἐνόει εἰπεῖν. 

συ γὰρ τῷ ὄντι, ὦ Σώκρατες, εἰς τοιαῦτα ἄγεις 
Ψ 2 

φορτικαὰ καὶ δημηγορικά, φάσκων τὴν ἀλήθειαν 
διώκειν, ἃ φύσει μὲν οὐκ ἔστι καλοί, νόμῳ δέ. 2 , μ6 
ς Ἁ ἣν Ν - 2 τω Ψ “ 2 » 

ὡς το πολλὰ δὲ ταῦτα ἑναντία ἀλλήλοις ἐστίν, 

ἥ τε φύσις καὶ ὃ νόμος. ἐοδὶν οὖν τις αἰσχύνηται 
Ἃ Ν Ὅτ ΙΑ [44 “ὦ 2 ’ ν 

καὶ μ τολμῷ λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται 488 
2 ’ἤ Υ͂ ( ἈΝ, οἵ Ἅ ἃ ᾽ῃ Ἁ Ἂ 

ἐναντίο, λέγειν. ὁ δὴ καὶ σν τοῦτο τὸ σοφον 

χατανενοηκῶς κακουργεῖς ἐν τοῖς λόγοις, ἐὰν μέν 







᾿ 
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ς “Ὁ 

τις κατὰ νόμον λέγῃ, κατὰ φύσιν ὑπερωτών, ἐὼν 
δὲ τὸ τῆς φύσεως, το τοῦ νόμου. ὥσπερ αὐτίκα 
3 ’ ΑΝ 2 “ }, ν 2 - 4 

ἐν τούτοις, τῷ ἀδικεῖν τε καὶ τῷ αδικεῖσθαι, Π]ώ- 

λου τὸ κατὰ νόμον αἴσχιον λέγοντος, συ τὸν νό- 

μον ἐδιώκαθες κατὰ φύσιν. φύσει μὲν γορ πᾶν. 
Η 3» 7, 2 Ω͂ Ἁ ᾽ὔ ΓᾺ “" ὡς Ἃ 2 

αἴσχιόν ἐστιν ὅπερ καὶ κάκιον, ἧ οἷον ἢ τὸ ἀδι- 
Β κεῖσθαι, νόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ γὰρ ἀνδρὸς 
τοῦτό γ᾽ ἐστὲ τὸ πάθημα, τὸ ἀδικεῖσθαι, ἀλλ᾽ 
ἀνδραπόδου τινός, ᾧ κρεῖττόν ἔστι τεθνάναι ἢ 
ζῇν, ὅστις ἀδικούμενος καὶ προπηλοακιζόμενος μὴ 
“ 2 Ἁ 3 Ν ς -" -«. Ἃ 32} 

οἷόστε ἐστὶν αὐτὸς αὑτῷ βοηθεῖν μηδὲ ἄλλῳ οὗ 
.Ὶ ’ 2 . 3" ς ἤ Ν ’ 

ἂν κηδηται. αλλ᾽, οἶμαι, οἱ τιθέμενοι τοὺς νό- 
ὌΥΡ Σ » 2 , 2 ᾿ ς , 

μοὺς οἱ ἀσθενεῖς ἀνθρωποὶ εἰσι καὶ οἱ πολλοί. 
πρὸς αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ αὑτοῖς συμφέρον τούς τε 

νόμους τίθενται κοιὶ τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοῦσι καὲ 
Ο τοὺς ψόγους ψέγουσιν --- ἐκφοθοῦντές τοὺς ἐῤ- 

θωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων καὶ δυνατοιὶς ὃν- 
τας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσι, 
λέγουσιν, ὡς αἰσγρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, 
καὶ τοῦτο ἔστι τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων 

ζητεῖν ἔχειν " ἀγαπώσι γάρ, οἶμαι, αὐτοὶ ἂν τὸ 

ἴσον ἔχωσι φαυλότεροι ὄντες. (ὐΑρ. ΧΧΧΙΧ." 
Ἃ “ Ἁ [ᾳ Ν ἰρι 2] . ) Ὰ 

δια ταῦτοι δὴ νόμῷ μὲν τουτο ἄδικον καὶ αἰσχρὸν 

λέγεται, τὸ πλέον ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ 

ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν " ἡ δέ γε, οἶμαι, φύσις 
ἢ αὐτὴ ἀποφαίνει αὐτὸ, ὅτι δίκαιόν ἐστι τὸν ἀμεί. 

νῶ τοῦ χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτ: 
ρον τοῦ ἀδυνατωτέρον. δηλοῖ δὲ ταῦτα πολλὰ 

πὰ ΤΑΝ Ω 5) Ἁ 2 “ )} ῳ ἶ : 

χου ὁτι οὕτως ἔχει, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἕωῶοις καὶ 
-ὉΨ 3 4 « Ὰ - ΄ 

τών ἀνθρώπων ἐν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς γέ - 
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᾿ [4 ΑΙ Ἁ » ’ Ἁ ἐφ γνεσιν, ὅτι οὕτω τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω 
τοῦ ἥττονος ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν. ἐπεὶ ποίῳ 
δικαίῳ χρώμενος Ξέρξης ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα ἐστρά- Ἐ: 

το δ τς κ ) -»Ἡ 2 Ἢ 7 ᾽ν" 21 

τευσεν, ἢ Ο πατὴρ αὐτου ἐπὶ Σκυθας; ἡ ἄλλα 
’ὔ 2] 5) -“ 4 3 4 5" 

μυρία ἂν τις ἔχοι τοιαυτα λέγειν. ἀλλ᾽ οἰμαι, 

οὗτοι κατὰ φύσιν [τὴν τοῦ δικαίου] ταῦτα πράτ- 
τουσι, καὶ ναὶ μὲ Δία κατὰ νόμον γε τὸν τῆς 

2 ΄ ." ς -» 

φύσεως, οὐ μέντοι ἴσως κατὸὼ τοῦτον, ὃν ἡμεῖς 
Γ ’ Ἁ ’ Ἁ 2 5.5 τιθεμεϑα πλάττοντες τοὺς βελτίστους καὶ ἐῤῥω- 

μενεστάτους ἡμῶν αὐτῶν" ἐκ νέων λαμθάνοντες, 
ὥσπερ λέοντας κατεπείδοντές τε καὶ γοητεύοντες 484 
καταδουλούμεθα, λέγοντες, ὡς τὸ ἴσον γρῃ ἔχειν 
καὶ τοῦτό ἔστι τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον. ἐὰν 
δέ γε, οἶμαι, φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, 
πάντα ταῦτα ἀποσεισάμενος καὶ διαῤῥήξας καὶ 

ἐ , Χ 7 ὡς μὴν , διαφυγῶν, καταπατῆσας τὰ ἡμέτερα γράμματα 
Ἁ ’ Ἁ 32 ᾿ Ἁ ’ Ἁ 

καὶ μαγγανεύματα καὶ ἑπῳδοας καὶ νόμους τοῦς 
Ἁ Ω 2 2 ’᾽ 

παρα φύσιν ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἀνεφάνη δεσπό- 
ς Υ͂ ς ΡΨ δι 2 δ 9 ’ Ἃ 

τῆς ἡμέτερος ὁ δουλος, καὶ ἐνταυθα ἐξελαμψψε τὸ Β 
ΘᾺ ΄', -“ ἤ ἣ Ἂν 

τῆς φύσεως δίκαιον. δοκεῖ δὲ μοι καὶ Πίνδαρος 
Ω͂ 2 Ν ἤ 2 Ψ᾿ 2 ἣ-" 2 2 “- 

ἅπερ ἐγὼ λέγω ἐνδείκνυσθαι ἐν τῷ ἄσματι, ἐν ᾧ 
ν ι ε ͵ 

Ω ς ᾿ 

λέγει, ὅτι Νόμος ὃ πάντων βασιλεὺς ϑνα- 
᾿- Ἁ 3 ’ κα Ν Ψ, Ψ' 

τῶν τε καὶ ἀθανατων" οὗτος δὲ δὴ, φησίν, 

ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ 
[ά ’ἤ’ 53} ς φ’ 

χερί" τεχμαίρομαι ἕργοισιν Πρακλέὲος, 

ἐπεὶ ἀπριάτας --- λέγει οὕτω πῶς" τὸ γαρ 
Ὶ 2 ϑ' ’ 9 Ω 5, ; 

ᾷἄσμα οὐκ ἐπίσταμαι. λέγει δ᾽, ὁτι οὔτε πριαᾶ- 

μενος οὔτε δόντος τοῦ 7 ρνόνον ἠἡλάσατο ταὶς 
βοῦς, ὡς τούτον ὄντος τοῦ δικαίου φύσει, καὶ 

βοῦς καὶ τάλλα κτήματα εἶναι πάντα τοῦ Βελ- 
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τίονός τε καὶ κρείττονος τοὶ τῶν χειρόνων τε καὶ 
ἡττόνων. Οκρ. ΧΙ. τὸ μὲν οὖν ἀληθὲς οὕ- 

ΡῚ) ἤ ΡλῚ 3 Ἁ ᾿ ᾽’ὔ 5“) ἢ, 

τῶς ἔχει, γνῶσει δε, ἂν ἐπὶ τὰ μείζω ξἐλθῃς ἑᾶασας 

ἤδη φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γάρ τοί ἔστιν, ὦ 
2» 2 “ [4 

Σώκρατες, χαρίεν, ἄν τις αὐτοῦ μετρίως ἅψηται 

ἐν τῇ ἡλικίᾳ" ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος 
ἜΕΥ » Ἂ .-} 2 4 2, Ν Ἃ 

ἐνδιατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων. ἕαν γαρ 

καὶ πάνυ εὐφυὴς ἢ καὶ πόῤῥω τῆς ἡλικίας φιλο- 
Ὁ σοφῇ, ἀνάγκῃ πάντων ἄπειρον γεγονέναι ἐστίν, 

ὧν γρῃ ἔμπειρον εἶναι τὸν μέλλοντα καλὸν κα- 
γαθὸν καὶ εὐδόκιμον ἔσεσθαι ἀνδρα. καὶ γοὶρ 
τῶν νόμων ἄπειροι γίγνονται τῶν κατο τὴν πό- 

Ἁ Α ’ Σ "Ὥ ΤΑ ς »" 9 

λιν, καὶ τῶν λόγων, οἷς δεῖ γρώμενον ομιλεῖν ἐν 
-"- ’ - 2 Ἁ ᾿ 29. 7 Ἃ τοῖς συμθολαίοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἰδίᾳ καὶ 

δημοσίᾳ, καὶ τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν τῶν 

ἀνθρωπείων, καὶ συλλήθδην τῶν ἠθῶν παντάπασιν 

ἄπειροι γίγνονται. ἐπειδὰν οὖν ἔλθωσιν εἴς τινα 
2.2 ἐὸν Ν . ζᾳ ᾽’ 

 ἐδίαν ἡ πολιτικὴν πρᾶξιν, καταγέλαστοι γίγνον- 

ται, ὥσπερ γε, οἶμαι, οἱ πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ 
2 Ἁ ς ). Ν " ᾿Ὶ 3 ’ 

εἰς τας ὑμετέρας διατριθας ἔλθωσι καὶ τους λο- 

γους, καταγέλαστοί εἶσι. συμθαίνει γὰρ τὸ 
“ 3 »»ὄ [4 [Ὶ 3 Ἁ [44 : 3 

του υριπίδον: λαμπρὸς τ᾽ ἔστιν ἕκαστος ἕν 

τούτῳ. 
τ ὅτ τον ὩΣ ἴα (31. δ καπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται, 
4 Ἃ ῳ ς ἤ ᾽ὔ ἤ 

νέμῶν τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, 
ΩΓ 4 2 Ἁ (1 “" ᾽ 4 2: 

ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνῃ βέλτιστος ὧν. 
[σ Ξ »ν “ 5 2 - [4 ᾿Ὶ 

ιβϑόόπου δ᾽ ἂν φαῦλος ἢ, ἕντεύυθεν φεύγει καὶ λοι- 

δορεῖ τοῦτο, τὸ δ᾽ ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἕαυ- 
τού, ἡγούμενος οὕτως αὐτὸς ἕαυτὸν ἐπαινεῖν. 
αλλ᾽, οἶμαι, τὸ ὀρθότατόν ἐστιν ἀμφοτέρων μετα- 
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σχεῖν. φιλοσοφίας μέν, ὅσον παιδείας χάριν, 
καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν μειρακίῳ ὄντι 

“«- 2 Ν Ἃ 2 7 ΠῚ 21] 

φιλοσοφεῖν" ἐπειδὰν δὲ δῃ πρεσόυτερος ὧν ἂν- 

θρωπος ἔτι φιλοσοφῇ, καταγέλαστον, ὦ ΖΣώκρα- 
τες, τὸ γρῆμα γίγνεται, καὶ ἔγωγε ὁμοιότατον 
πάσχω πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας ὥσπερ πρὸς τοὺς 
᾿ψνελλιζομένους καὶ παίζοντας. ὅταν μὲν γοὶρ 

’ 5» Τα 3) ’ ͵ [τ 

παιδίον ἴδω, ᾧ ἔτι προσήκει διαλέγεσθαι οὔτω, 

ψελλιζόμενον καὶ παῖζον, χαίρω τε καὶ χαρίεν 
μοι φαίνεται καὶ ἐλευθέριον καὶ πρέπον τῇ τοῦ 
παιδίον ἡλικίᾳ - ὅταν δὲ σαφῶς διαλεγομένου κ ἀθώα νυν νον «0. 
παιδαρίου ἀκούσω, πικρόν τί μοι δοκεῖ γρῆμα 

Β 

3" Ἁ 3 -" Ἃ δ ᾽ὔ “ὦ 

είναι καὶ ἀνιῷ μον τὰ ὦτα καὶ μοι δοχεῖ δουλο-, 

πρεπές τι εἶναι" ὅταν δὲ ἀνδρὸς ἀκούσῃ τις 
ψνελλιζομένου ἢ παίζοντα ὁρᾷ, καταγέλαστον 

φαίνεται καὶ ἄνανδρον καὶ πληγῶν ἄξιον. ταῦ- 
τὸν οὖν ἔγωγε τοῦτο πάσχω καὶ πρὸς τοὺς φι- 
λοσοφοῦντας. παρὸ νέῳ μὲν γὰρ μειρακίῳ δρῶν 

φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ, καὶ 
ἡγοῦμαι ἐλεύθερόν τινα εἶναι τοῦτον τὸν ἄνθρω- 
πον, τὸν δὲ μὴ φιλοσοφοῦντα ἀνελεύθερον καὶ 
οὐδέποτε οὐδενὸς ἀξιώσοντα ἑαυτὸν οὔτε καλοῦ 

οὔτε γενναίον πράγματος " ὅταν δὲ δὴ πρεσθύτε- 
ρον ἴδω ἔτι φιλοσοφοῦντα καὶ μὴ ἀπαλλαττόμε- 

γον, πληγῶν μοι δοκεῖ ἤδη δεῖσθαι, ὦ Σώκρατες, 

οὗτος ὁ ἀνήρ. ὃ γοὰρ νῦν δὴ ἔλεγον, ὑπάρχει 

ῃ 

, ἐθννϑ »" ,ὔ 2 δὴν φυλὴ 
τούτῷ τῷ ἀνθρώπῳ, καν πανυ εὐφυὴς ἢ, ανανδρῳ. 

γενέσθαι φεύγοντι το μέσα τῆς πόλεως καὶ τοὶς 
ἀγοράς, ἐν αἷς ἔφη ὃ ποιητὴς τοὺς ἄνδρας αρι- 
πρεπεῖς γίγνεσθαι, καταδεδυκότι δὲ τὸν λοιπὸν 

ἤξ. 
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βίον βιώναι μετοὶ μειρακίων ἐν γωνίᾳ τριῶν ἢ 
Ε' τεττάρων ψιθυρίζοντα, ἐλεύθερον δὲ καὶ μέγα καὶ 

ἱκανὸν μηδέποτε φθέγξασθαι. (ὐλΡ. ΧΙ[,]. ἐγὼ 

δέ, ὦ Σώκρατες, πρὸς σὲ ἐπιεικῶς ἔχω φιλικώς. 
κινδυνεύω οὖν πεπονθέναι νῦν ὅπερ ὃ Ζηῆθος 
πρὸς τὸν ᾿Αμφίονα ὃ Εὐριπίδου, οὗπερ ἐμνή- 
σθην. καὶ γορ ἐμοὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐπέρχεται 
πρὸς σὲ λέγειν, οἷάπερ ἐκεῖνος πρὸς τὸν ἀδελφόν, 
ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώκρατες, ὧν δεῖ σε ἐπιμελεῖσθαι, 
καὶ φύσιν ψυχῆς ὧδε γενναίαν μειρα- 

4ἀδκιώδει τινὲ διαπρέπεις μορφώματι, καὶ 
οὔτ᾽ ἂν δίκης βουλαῖσι προθεῖ᾽ ἂν ὀρθῶς 
λόγον, οὔτ᾽ εἰκὸς ἂν καὶ πιθανὸν λάθοις, 
οὔθ᾽ ὑπὲρ ἄλλον νεανικὸν βούλευμα 
βουλεύσαιο. καίτοι, ὦ φίλε Σώκρατες ---- καί 
μοι μηδὲν ἀχθεσθῇς " εὐνοίᾳ γοὶρ ἐρῶ τῇ σῇ --- 
οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι οὕτως ἔχειν, ὡς ἐγὼ 
σὲ οἷι αἱ ἔχειν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς πόῤῥω αεὶ 
ῥιλϑσοφίας ἐλαύνοντας ; νῦν γορ εἴ τις σοῦ λα- 

θόμενος ἢ ἄλλον ὁτουοῦν τῶν τοιούτων εἰς τὸ 
δεσμωτήριον ἀπαγάγοι, φάσκων ἀδικεῖν μηδὲν 

Β ἀδικοῦντα, οἶσθ᾽ ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ὅ τι γρήσαιο 

᾿ σαυτῷ, ἀλλ᾽ ἰλιγγιῴης ἂν καὶ χασμῷο οὐκ ἔχων ὃ 
τι εἴποις, καὶ εἰς τὸ δικαστήριον ἀναθάς, κατη- 

γόρου τυχὼν πάνυ φαύλου καὶ μοχθηροῦ, ἀπο- 
θάνοις ἂν, εἰ βούλοιτο ϑανάτουν σοι τιμᾶσθαι. 

καίτοι πῶς σοφὸν τοῦτό ἐστιν, ὦ Σώκρατες, εἴ τις 
εὐφυᾶ λαθοῦσα τέχνη φῶτα ἔθηκε χεί- 
ρονα, μήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον βοηθεῖν μηδ᾽ 
ἐχσώῶσαι ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων μήτε ἑαυτὸν 

6 



02 ΡΙΑΤΟΝΙΞ 

μήτε ἄλλον μηδένα, ὑπὸ δὲ τῶν ἐχθρῶν περισυλᾶ- 
σθαι πᾶσαν τὴν οὐσίαν, ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον ζῆν 
ἐν τῇ πόλει; τὸν δὲ τοιοῦτον, εἴ τι καὶ ἀγροικό- 
τερον εἰρῆσθαι, ἔξεστιν ἐπὶ κόῤῥης τύπτοντα μὴ 
διδόναι δίκην. ἀλλ᾽ ὦ ’γαθέ, ἐμοὶ πείθου. παῦ- 
σαι δ᾽ ἐλέγχων, πραγμάτων δ᾽ εὐμουσίαν 
ἄσκει, καὶ ἄσκει ὁπόθεν δόξεις φρονεῖν, 
ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφείς, εἴτε ληρή- 
ματα χρὴ φάναι εἶναι εἴτε φλναρίας, ἐξ ὧν 

κενοῖσιν ἑἐγκατοικήσεις δόμοις" ζηλῶν 

οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μικρὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ Ὁ 
οἷς ἔστι καὶ βίος καὶ δόξα καὶ ἄλλα πολλὰ 
ἀγαθά. 

ὕκρ. ΧΙ.1. Σῶ, Εἰ χρυσὴν ἔχων ἐτύγχα- 
γον τὴν ψυχήν, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἴει με 
ἄσμενον εὑρεῖν τούτων τινὰ τών λίθων, ἡ βα- 
σανίζουσι τὸν γρυσόν, τὴν ἀρίστην, πρὸς ἥντινα 
ἔμελλον προσαγαγῶν αὐτήν, εἴ μοι ὁμολογήσειεν 
ἐκείνη καλῶς οὐνοβ οὐκ αννο ν τὴν ψυχήν, εὖ εἴ- 
σεσθαι, ὅτι ἱκανῶς ἔχω καὶ οὐδέν τὸν δεῖ ἄλλης Ἑ," 

βασάνου; ΚΑΙ͂. Πρὸς τί δὴ τοῦτ᾽ ἘΠΕΡ ὦ 

“Σώκρατες; 4Σ.42. ᾿Εγώ σοι ἐρώ νῦν. οἶμαι 
ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκὼς τοιούτῳ ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέ- 
ναὶ. ΚΑΔΑ͂. Τί δή; «122. Τὺ οἵδ᾽, ὅτ ΟΝ 

μοι συ ὁμολογήσῃς περὶ ὧν ἡ ἐμῇ ψυχὴ δοξάζξει, 
ταῦτ᾽ ἤδη ἐστὶν αὐτὼ τἀληθῆ. ἐννοῶ γοὶρ, ὅτι 185 

τὸν μέλλοντα βασανιεῖν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ὁρ- 
θῶς τε ζώσης καὶ μὴ τρία ἄρα δεῖ ἔγειν, ἃ σὺ 
πάντα ἔχεις, ἐπιστήμην τε καὶ εὔνοιαν καὶ 
παῤῥησίαν. ἐγὼ γοὰρ πολλοῖς ἐντυγχάνω, οἵ 
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ἐμὲ οὐχ οἷοί τε εἰσὶ βασανίζειν διὼ τὸ μὴ σοφοὶ 
εἶναι ὥσπερ σύ " ἕτεροι δὲ σοφοὶ μέν εἶσιν, οὐκ 
ἐθέλουσι δέ μοι λέγειν τὴν ἀλήθειαν διὸ τὸ μὴ 

κήδεσθαί μου ὥσπερ σύ " τῶ δὲ ξένω τώδε, 7 9ρ- 
Βγίας τε καὶ Πῶλος, σοφὼ μὲν καὶ φίλω ἐστὸν 

ἐμώ, ἐνδεεστέρω δὲ παῤῥησίας καὶ αἰσχυντηρο- 

τέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος " πῶς γὰρ οὐ ; ὦ γε εἰς 
τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύθατον, ὥστε διὸ τὸ αἱ- 
σχύνεσθαι τολμᾷ ἑκάτερος αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ 

ἐναντία λέγειν ἐναντίον πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ 

ταῦτα περὶ τών μεγίστων. συ δὲ ταῦτα πάντα 
ἔχεις, ἃ οἵ ἀλλοι οὐκ ἔχουσι" πεπαίδευσαΐ τε γὰρ 
ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν φήσαιεν ᾿«“θηναίων, καὶ 

Ο ἐμοί γ᾽ εἶ εὔνους. τίνι τεκμηρίῳ γρῶμαι ; ἐγώ 
σοι ἐρῶ. οἶδα ὑμᾶς ἐγώ, ὦ Καλλίκλεις, τέτταρᾶς 

ὄντας, κοινωνοὺς γεγονότας σοφίας, σέ τε καὶ 
δ αὐδρον. τὸν ἡ ̓ Αφιδναῖον, καὶ ᾿Α͂νδρωνα, τον 

᾿Ανδροτίωνος, καὶ Ναυσικύδην, τὸν Χολαργέα. 

καί ποτε ὑμῶν ἐγὼ ἐπήκουσα βουλενομένων μέ- 

χοι ὅποι τὴν σοφίαν ἀσκητέον εἴη, καὶ οἶδα. ὅτι 

ἐνίκα ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, μὴ προθυμεῖσθαι 

ἢ εἰς τὴν ἀκρίθειαν ΠΣ ΘῸ Τεν: ἀλλὰ εὐλαθεῖσθαι" 

παρεχελεύεσθε ἀλλήλοις, ὅπως μῇ πέρα τοῦ δέ- 
οντος σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφθαρέντες. 
ἐπειδὴ οὖν σον ἀκούω ταῦτα ἐμοὲ συμθουλεύ- 
οντος, ἅπερ τοῖς σεαυτού ἕταιροτάτοις, ἱκανόν 
μοι τεκμήριόν ἐστιν, ὅτι ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ, 
καὶ μὴν, ὅτι γε οἷος παῤῥησιάζεσθαι καὶ μὴ αἱ- 
σχύνεσθαι, αὐτός τε φῇς καὶ ὃ λόγος, ὃν ὀλίγον 

πρότερον ἔλεγες, ὁμολογεῖ σοι. ἔχει δῃ οὑτωσὶ 
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δῆλον ὅτι τούτων πέρι νυνί" ἐάν τι σὺ ἐν τοῦ τ 
Υ ς - ὃ 

λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βεθασανισμένον τοῦτ' 
2] .7) (πος 2 - “ 2 

ἤδη ἔσται ἱκανῶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, καὶ οὐκέτι 
2 Ν ἤ 2 Γι, ἷ γ ῳ 3 

αὐτὸ δεήσει ἐπ᾿ ἄλλην βάσανον ἀναφέρειν. οὐ 

γοὶρ ἂν ποτε αὐτὸ συνεχώρησας συ οὔτε σοφίας 
ἐνδείᾳ οὔτ᾽ αἰσχύνης περιουσίῳφ" οὐδ᾽ αὖ ἀπα- 
τών ἐμὲ συγχωρήσαις ἂν" φίλος γάρ μοι εἶ, ὡς 

᾿ ΠΝ ’ “-»» 5  ΨΚΌΗΝ ᾿ Ἁ 
καὶ αὐτὸς φῇς. τῷ οντι οὖν ἡ ἑμῃ καὶ σῃ ὑμολο- 

΄ ’ γ! Ω - Σ ΄, ,ὔ . 
γία τέλος ἡδη ἕξει της οαληθείας. παᾶντωῶων δὲ 

καλλίστῃ ἐστὶν ἡ σκέψις, ὦ Καλλίκλεις, περὶ τού- 
τῶν ὧν συ δή μοι ἐπετίμησας, ποῖόν τινα, χρὴ εἶ- 
ναι τὸν ἄνδρα καὶ τί ἐπιτηδεύειν καὶ μέχρι τοῦ, 488 
καὶ πρεσδύτερον καὶ νεώτερον ὄντα. ἐγὼ γοὶρ εἴ 
τι μὴ ὀρθῶς πράττω κατὰ τὸν βίον τὸν ἐμαυτοῦ, 

Ῥ) Ρ ἴρσι Ω ) ς Ν 2 7 2 4 

εὖ ἴσθι τοῦτο ὁτι οὐχ ἕκων ἑἐξαμαρτάνω, ἀλλ 

ἀμαθίᾳ τῇ ἐμῇ. συ οὖν, ὥσπερ ἤρξω νουθετεῖν 
μιξ, μι ἀποστῇς, ἀλλ᾽ ἱκανῶς μοι ἔνδειξαι τί ἔστι 

τοῦτο, ὃ ἐπιτηδευτέον μοι, καὶ τίνα τρόπον κτη- 

σαΐμην ἂν αὐτό. καὶ ἐάν μὲ λάθῃς νὺν μέν σοι 
ς 7 2 Ν Ἐν ζ γ ’᾽ Ἃ “- 

ὁμολογήσαντα, ἐν δὲ τῷ ὑστέρῳ γρόνῳ μὴ ταῦτα 
[4 ζ ς ΓΟ “ω 

πράττοντα, ἅπερ ὡμολόγησα, πάνυ με ἡγοῦ βλά- 
καὶ εἶναι καὶ μηκέτι ποτέ με νουθετήσῃς ὕστερον, ἢ 

ς Ν δ 21 2» » 2 “- , 2 ’ 
ὡς μηδενὸς ἄξιον οντα. ἐξ ἀργῆς δὲ μοι ἑπανά- 

λαῦε, πῶς φῇς τὸ δίκαιον ἔχειν καὶ σὺ καὶ Πίν- 
Ἃ Ἁ 7 21] »» Ν ») Ἃ 

δαρος τὸ κατὸ φύσιν ; ἄγειν βίᾳ τὸν κρείττω τὸ 
τῶν ἡττόνων καὶ ἄρχειν τὸν βελτίω τῶν χειρόνων 

καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἀμείνω τοῦ φαυλοτέρου ; μή 
ΡῚ; Υ̓͂ ἃς , ἣν ὉᾺ 2 ὌΨ, ΥΓ 

τι ἄλλο λέγεις τὸ δίκαιον εἶναι, ἢ ὀρθῶς με- 

μνῆμαι ; 

(λρ, ΧΕΠΠῚ. ΚΑΑ͂. ᾿Αλλὰ ταῦτα ἔλεγον 
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καὶ τότε, καὶ νῦν λέγω. Σ.2. Πότερον δὲ τὸν 
2 Ἃ Ἂ -»ΣοΣ΄Ζ,Ἅ Ν Ἁ ᾽ 2 Ἃ ’ 

Ο αὐτὸν βελτίω καλεῖς συ καὶ κρείττῶ : ουδὲ γὰρ 

τοι τότε οἷός τ᾽ ἢ μαθεῖν σον τί ποτε λέγεις. 

πότερον τοὺς ἰσχυροτέρους χρείττους καλεῖς καὶ 
δεῖ ἀκροᾶσθαι τοῦ ἰσχυροτέρου τους ἀσθενεστέ- 
ρους, οἷόν μοι δοκεῖς καὶ τότε ἐνδείκνυσθαι, ὡς αἱ 
μεγάλαι πόλεις ἐπὶ τὸς σμικροὶς κατοὶ τὸ φύσει 
δίκαιον ἔρχονται, ὅτι κρείττους εἰσὶ καὶ ἰσχυρό- 

τεραι, ὡς τὸ χρεῖττον καὶ ἰσχυρότερον καὶ βέλτιον 
ΞΘ 2! 5) ᾽ Χ ΓῊ σ Ἂ Ἁ 

ταῦτον ὃν, ἡ ἔστι βελτίω μὲν εἶναι, ἡττὼ δὲ καὶ 

ἀσθενέστερον, καὶ κρείττω μὲν εἶναι, μοχθηρότε- 
7 ). ς 5) Ν [42 2 Ἃ ἰῆρτ ων Ἁ 

Ὥρον δέ ἢ ὁ αὐτὸς ὅρος ἐστὶ τοῦ βελτίονος καὶ 

τοῦ κρείττονος : τοῦτό μοι αὐτὸ σαφώς διόρισον, 

ταῦτον, ἢ ἕτερόν ἐστι τὸ κρεῖττον καὶ τὸ βέλτιον 
καὶ τὸ ἰσχυρότερον; ΚΑ͂ΙΔΑ͂. ᾿4λλ᾽ ἐγώ σοι σα- 
φώς λέγω, ὅτι ταὐτόν ἐστιν. Σδ. Οὐκοῦν οἱ 

πολλοὶ τοῦ ἕνος κρείττους εἰσὶ κατοὸ φύσιν ; οἵὗ 
δὴ) καὶ τοὺς νόμους τίθενται ἐπὶ τῷ ἑνί, ὥσπερ καὶ 

Ν᾽ 2] 2) - 

συ ἄρτι ἔλεγες. ΚΑΙ͂. Πῶς γὸὺὸρ οὔ; Σ. 
Ν "Ὁ "“ κω 

7α τῶν πολλῶν ἄρα νόμιμα τὼ τῶν κρειττόνων 
Ε ἐστί. ΚΑΑ͂. Πάνυ γε. Σ΄. Οὐκοῦν τὸ τῶν 

’ὔ ς , » ’ Ὗ 

βελτιόνων :- οὗ γορ κρείττους βελτίους πολὺ 

κατοὶ τὸν σὸν λόγον. ΚΑ͂Δ. Ναί. Σ΄. Ουὐυ- 

κοῦν τοὶ τούτων νόμιμα κατοὸ φύσιν καλαί, κρειττό- 
νῶν γε ὄντων; ΚΑ,ΙΑ͂. Φημί. Σ, 540’ οὖν 

ς δὶ Ἂ [94 ἰς 2] ΓΕ ἍΝ 

οἱ πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως, ὡς ἄρτι αὖ σὺ ξλεγες, 

480 δίκαιον εἶναι τὸ ἴσον ἔγειν καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν 
τοῦ ἀδικεῖσθαι; ἔστι ταῦτα, 1) οὔ ; καὶ ὅπως μὴ 
ς [2 ο 

ἀλῶσει ἐνταῦθα συ αἰσχυνόμενος. νομίζουσιν, ἢ 
2 5} 2 

οὔ, οἱ πολλοὶ τὸ ἴσον ἔγειν ἀλλ᾽ οὐ τὸ πλέον 
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δίκαιον εἶναι, καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖς 
σθαι; 141) φθόνει μοι ἀποχρίνασθαι τοῦτο, 
ΜΚαλλίκλεις, ἵν᾽, ἐάν μοι ὁμολογήσῃς, βεθαιώσω- 

μαι ἤδη παρὰ σοῦ, ἅτε ἱκανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι 
ὠμολογηκότος. ΚΑ͂Μ. ᾿41λλ᾽ οἵ γε πολλοὶ νομί- 

ζουσιν οὕτως. Σ.42, Οὐ νόμῳ ἄρα μόνον ἐστὶν 
, Ν 3 « “- Ρ] -᾽ Ρ] Ἃ » 

αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν του ἀδικεῖσθαι, οὐδὲ δίκαιον 
ἈΝ ΕἾ3. “) 2 ΝΝ ᾿ ͵ σ ’ 

τὸ σον ἐχείν, ἀλλὰ καὶ φύσει" ὥστε κινδυνεύεις Β 

οὐκ ἀληθῇ λέγειν ἐν τοῖς πρόσθεν οὐδὲ ὀρθώς 
ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων ὅτι ἐναντίον ἐστὶν ὁ νό- 
μος καὶ ἡ φύσις, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ 
ἐν τοῖς λόγοις, ἐὼν μέν τις κατὸὺ φύσιν λέγῃ, ἐπὶ 
τὸν νόμον ἄγων, ἐονν δέ τις κατὸ τὸν νόμον, ἐπὲ 
τὴν φύσιν. 

ὅκρ. ΧΙΙ͂Ν. ΚΑΔΖ. Οὑτοσὶ ἀνὴρ οὐ παύσε- 
-» 5, πτεν 5 , 3 2 

ται φλυαρων. ἤἄὔϊπε μοι, ὦ ΦΖΣώχρατες, οὐκ αἱ- 

σχύνει, τηλικοῦτος ὦν, ὀνόματα ϑηρεύων, καὶ ἐάν 
τις ρήματι ἁμάρτῃ, ἕρμαιον τοῦτο ποιούμενος : 0 
ἐμὲ γορ οἴει ἄλλο τι λέγειν τὸ κρείττους εἶναι ἢ 

. ᾽, 3 , , ῳ ἘΡΡτε, 
τὸ βελτίους » οὐ πάλαι σοι λέγω, ὅτι ταυτὸν φημί 
3" ᾿ , ι χ ἜΣ Ὅλ "ὔ 7, 

εἶναι τὸ βέλτιον καὶ τὸ κρεῖττον : ἢ οἴει μὲ λεὲ- 

)ζειν, ξὸν συρφετὸς συλλεγῇ δούλων καὶ παντοδα.- 

πῶν ἀνθρώπων μηδενὸς ἀξίων πλὴν ἴσως τῷ σῶ- 

ματι ἰσχυρίσασθαι, καὶ οὗτοι φῶσιν, αὐτὰ ταῦτα 

εἶναι νόμιμα; ΣΙ. Μεἶεν, ὦ σοφώτατε Καλλί- 
κλεις " οὕτω λέγεις; ΚΑ͂ΔΑ͂. Πάνν μὲν οὖν. Ὁ 
Σ΄... ᾿41λλ’ ἐγὼ μέν, ὦ δαιμόνιε, καὶ αὐτος πά- 
λαι τοπάξω τοιοῦτόν τί σε λέγειν τὸ κρεῖττον, καὶ 

ἀνερωτῶ γλιχόμενος σαφῶς εἰδέναι ὅ τι λέγεις, 
0 2 Ἅ Ἁ ὃ 7 7 Ἕ Ν ὃ . λ ’ - “-“ « Ὁ 

υ γὰρ δηπου σύ γε τοὺς δύο βελτίους ἡγεῖ τὸ 
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ἑνός, οὐδὲ τους σους δούλους βελτίους σοῦ, ὅτι 
ἰοχυρότεροί εἰσιν ἢ σύ. ἀλλὰ πάλιν ἐξ ἀρχῆς 

εἰπέ, τί ποτε λέγεις τοὺς βελτίους, ἐπειδιὴ οὐ τοὺς 
ἰσχυροτέρους ; καί, ὦ ϑαυμάσιε, πραότερόν με 

Ε προδίδασκε, ἵνα μὴ ἀποφοιτήσω παρὰ σοῦ. 

ΚΑΖ. Εἰρωνεύει, ὦ Σώκρατες. ΣΏ,. Οὐ μὸ 

τὸν Ζηθον, ὦ Καλλίκλεις, ᾧ σὺ χρώμενος πολλὰ 
" Ν 2 ᾽ ’ δ Βεον 2 4 » γυν δη εἰρωνεύου πρὸς με. ἀλλ᾽ ἴθι εἰπέ, τίνας 

λέγεις τοὺς βελτίους εἶναι; ΚΑ͂ΙΔ. Τοὺς ἀμεί- 
γους ἔγωγε. Σ΄, “Ὁρᾷς ἄρα, ὅτι συ αὐτὸς ὀνό- 

, ἘΞ Ν γΩ 7 ᾿Ὶ 2 τ κ ματα λέγεις, δηλοῖς δὲ οὐδέν. οὐκ ἐρεῖς τοὺς 
βελτίους καὶ κρείττους πότερον τοὺς φρονιμωτέ- 
ρους λέγεις, ἢ ἄλλους τινάς; ΚΑΙΔ. ᾿Αλλὰ ναὲ 
μοὶ Δία τούτους λέγω, καὶ σφόδρα γε. ΣΏ. 

Ἧ 2] “» πὸ ’ Ἃ ’ὔ Πολλάκις ἄρα εἷς φρονῶν μυρίων μ᾽ φρονούν- 
νι ΝῚ Ἁ ΄“ ἐυτῶν χρείττων ἐστὶ κατὸ τὸν σὸν λόγον, καὶ τοῦ- 

5! -»“»Ὕ Ν ὃ» 491 Ἁ ’ 5) τον ἄρχειν δεῖ, τους δ᾽ ἄρχεσθαι, καὶ πλέον ἔχειν 
δ . - . ’ - ; τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων. τοῦτο γάρ μοι 

- ’ ᾽,Ἅ Ἁ 32 ες. δοχεῖς βούλεσθαι λέγειν ---- καὶ οὐ δήματα ϑη- 
ς »" "ω - 

,» εἴ 0 εἷς τῶν μυρίων κρείττων. ΚΑ͂ΖΔ. ρεύω 
᾿Αλλὰ ταῦτ᾽ ἔστιν ἃ λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι 
3 ν κ ’ 3" ,ὕ Ἁ ΄ 2 ᾿ ἐγῶ τὸ δίκαιον εἶναι φύσει, τὸ βελτίω ὄντα καὶ 
φρονιμώτερον καὶ ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν τῶν 
φαυλοτέρων. 

Β ὐὕὐδΡρ. ΧΙν. ΣΩ, χε δὴ αὐτοῦ. τί ποτε 
αὖ νῦν λέγεις ; ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦμεν, ὥσπερ νῦν, 

ι ι 
Ν 2 ’ 2) ) ς, ὧν ἐπὶ 2 ΝΣ πολλοὶ ἀθρόοι ἄνθρωποι, καὶ ἡμῖν ἢ ἐν κοινῷ 

ιἌἍ 
Ἁ ᾽ - . ᾽΄ πολλὰ σιτία καὶ ποτά, ὥμεν δὲ παντοδαποί, οἱ 

Ὰ 2 Ἢ ς ΜΝ ΟΝ « ᾽ν Χ ς ἣν ΤΑῚ μεν ἰσχυροὶ, οἱ δὲ ἀσθενεῖς, εἷς δὲ ἡμῶν ᾧ φρονι- 
;; : - “- “" μώτερος περὶ ταῦτα ἰατρὸς ὦν, ἢ δέ, οἷον εἰκός, 

Ι 
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τῶν μὲν ἰσχυρότερος, τῶν δὲ ἀσθενέστερος, ἄλλο τι 
ῃ οὗτος φρονιιώτερος ἡμῶν ὧν βελτίων καὶ κρείτ- 
τῶν ἔσται εἰς ταῦτα; ΚΑ͂ΖΔ. Πάνυ γε. ΖΜ. 

Η οὖν τούτων τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν ἑκτέον Ο 

αὐτῷ, ὅτι βελτίων ἐστίν, ἢ τῷ μὲν ἄρχειν πάντα 
ἐχεῖνον δεῖ νέμειν, ἐν δὲ τῷ ἀναλίσκειν τε αὐτὰ 

καὶ καταχρῆσθαι εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα οὐ πλεο- 
νεχτητέον, εἶ μὴ μέλλει ζημιοῦσθαι, ἀλλὰ τῶν μὲν 

πλέον, τῶν δ᾽ ἔλαττον ἕχτέον " ἐᾶν δὲ τύχῃ πάν- 
τῶν ἀσθενέστατος ὦν, πάντων ἐλάχιστον τῷ βελτί- 

στῳ, ὦ Καλλίκλεις - οὐχ οὕτως, ὦ ᾽γαθέ; ΚΑ͂ΑΖ. 
Περὶ σιτία λέγεις καὶ ποτὸ καὶ ἰατροὺς καὶ φλυ- 
αρίας " ἐγὼ δὲ οὐ ταῦτα λέγω. ,Σ.42. Πότερον Ὁ 

οὖν τὸν φρονιμώτερον βελτίω λέγεις; Φάθι ἡ 
μή. ΚΑ͂ΖΔ. "ἔγωγε. ΣΧ. ᾿͵1λλ᾽ οὐ τὸν βελτίω 

πλέον δεῖν ἔχειν: ΚΑ4. Οὐ σιτίων γε οὐδὲ 
ποτῶν. ΧΣ.42. Μανθάνοω, ἀλλ᾽ ἴσως ἱματίων, καὶ 
δεῖ τὸν ὑφαντικώτατον μέγιστον ἱμάτιον ἔχειν 
καὶ πλεῖστα καὶ κάλλιστα ἀμπεχόμενον περιιέ- 

ναι. ΚΑ4. Ποίων ἱματίων; Σ.42. ᾿41λλ᾽ εἰς 

ὑποδήματα δῆλον ὅτι δεῖ πλεονεχτεῖν τὸν φρονι- 

μώτερον εἰς ταῦτα καὶ βέλτιστον. τὸν σκυτοτό- Ἐ 
μον ἴσως μέγιστα δεῖ ὑποδήματα καὶ πλεῖστα 
ὑποδεδεμένον περιπατεῖν. ΚΑ͂Λ. Ποῖα ὑποδή- 
ματα φλυαρεῖς ἔχων; Σ΄). ᾿Αλλ’ εἰ μὴ τὰ 
τοιαῦτα λέγεις, ἴσως τὸ τοιάδε" οἷον γεωργικὸν 

ἄνδρα περὶ γῆν φρόνιμόν τε καὶ καλὸν καὶ ἀγα- 
θόν, τοῦτον δηὴ ἴσως δεῖ πλεονεχτεῖν τῶν σπερ- 
μάτων καὶ ὡς πλείστῳ σπέρματι χρῆσθαι εἰς τὴν 
αὑτοῦ γῆν. ΚΑ͂Α. “Ὡς ἀεὶ ταὐτὸ λέγεις, ὦ 
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Σώκρατες. Σ). Οὐ μόνον γε, ὦ Καλλίκλεις, 
«οἰαλλοὺ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. ΚΑΙ͂. Νὴ τοὺς 

ϑεούς, ἀτεχνῶς γε ἀεὶ σκυτέας τε καὶ κναφέας 
καὶ μαγείρους λέγων καὶ ἰατροὺς οὐδὲν παύει, 
ὡς περὶ τούτων ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον 5542. 

Ουκοῦν συ ἐρεῖς περὶ τίνων ὁ κρείττων τε καὶ 
φρονιμώτερος πλέον ἔχων δικαίως πλεονεκτεῖ ; 
ἢ οὔτε ἐμοῦ ὑποθάλλοντος ἀνέξει οὔτ᾽ αὐτὸς 
ἐρεῖς: ΚΑΖ. ᾿4λλ’ ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω. 
πρῶτον μὲν τοὺς κρείττους οἵ εἶσιν, οὐ σκυτονό- 

Β μους λέγω οὐδὲ μαγείρους, ἀλλ᾽ οἱ ἂν εἰς τὸ 

τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ὦσιν, ὅντινα ἂν 
τρόπον εὖ οἰκοῖτο, καὶ μὴ μόνον φρόνιμοι, ἀλ- 

λοὸ καὶ ἀνδρεῖοι, ἱκανοὶ ὄντες ἃ ἂν νοήσωσιν 
ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ ἀποκάμνωσι διὸ μαλακίαν 

ψυχῆβ. 
ὕκρ. ΧΙΝΙ. Σ. “Ορᾷς, ὦ βέλτιστε Καλ- 

λίκλεις, ὡς οὐ ταὐτοὸ σύ τ᾽ ἐμοῦ κατηγορεῖς καὶ 
ἐγὼ σοῦ ; σὺ μὲν γοὶρ ἐμὲ φῃς ἀεὶ ταὐτοὶ λέγειν, 
κοιὶὶ μέμφει μοι" ἐγὼ δὲ σοῦ τοὐναντίον, ὅτι οὐ- 

Ο δέποτε ταὐτοὶ λέγεις περὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλοὶ τοτὲ 
μὲν τους βελτίους τε καὶ κρείττους τοὺς ἰσχυ- 
ροτέρους ὠὡρίζου, αὖθις δὲ τοὺς φρονιμωτέρους, 

γὺῦν δ᾽ αὖ ἕτερόν τι ἥκεις ἔχων" ἀνδρειότεροί τινες 
ὑπὸ σού λέγονται οἵ χρείττους καὶ οἱ βελτίους. 
ἀλλ᾽ ὦ ᾽γαθέ, εἰπῶν ἀπαλλάγηθι τίνας ποτὲ λέ- 
γεις τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους καὶ εἰς ὃ τι. 
ΚΑΖ. ᾿Αλλ’ εἴρηκά γε ἔγωγε τοὺς φρονίμους 

Ὁ εἰς τὸ τῆς πόλεως πράγματα καὶ ἀνδρείους. 
τούτους γοὺρ προσήκει τῶν πόλεων ἄρχειν, καὶ 
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Ἃ ’ τ 8. ὯΝ » 5 ἤ “ ᾽ ΓΟ 

τὸ δίκαιον τοὐτ᾽ ἐστί, πλέον ἔχειν τούτους τῶν 

ἄλλων, τοὺς ἄργον ὃν ἀ Ἵ Σ Ἶ ς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων. : 
ς τα Ὕ -“» » 27 τε 711 δέ; αὐτών, ὠ ἑταῖρε ; [ἢ τί ἄρχοντας ἢ ἀρ- 

χομένους }})]͵ ΚΑΙ͂. Πῶς λέγεις. Σ΄. Ἕνα 
ἕκαστον λέγω αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα. ἢ), τοῦτο 

μὲν οὐδὲν δεῖ, αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἀλ- 
λων; ΚΑΗΖ. Πῶς ἑαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις ; 

“42. Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ πολλοΐ, 

σώφρονα ὄντα καὶ ἐγκρατῆ αὐτὸν ἕαυτοῦ, τῶν 
ηδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ. Εὶ 

ΚΑ. “Ὥς ἡδὺς εἶ! τους ἠλιθίους λέγεις τους 
σώφρονας. Σίδ. Πῶς γορ οὔ ; οὐδεὶς ὅστις 

οὐκ ἀν γνοίη, ὅτι οὕτω λέγω. ΚΑΖ. Πάνυ γε 
, Ἶ 2 Ἁ ἊΜ 2Ὰ 3 , 

σφόδρα, ὦ “ώχρατες" ἑπεὶ πῶς ἂν εὐδαίμων γεέ- 
2! τῷ ς - 2 . “9 

γοιτο ἄνθρωπος δουλεύων οτῳουν ; ἀλλὰ τοῦυτ 
2 Ἁ Ἃ Ἁ ᾽ὔ Ν Ἃ ’ « 9 ᾿ 

ἐστὶ τὸ κατο φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον, ὁ ἐγῶ 
»- ΡΝ ὦ Ἷμ ἤ Ω « Ἁ ἊΨ - 

σοὶ νῦν παῤῥησιαζόμενος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν ορθῶς 
βιωσόμενον τοὶς μὲν ἐπιθυμίας τὰς ἑαυτοῦ ἐᾶν 

ὡς μεγίστας εἶναι καὶ μῃ κολάζειν, ταύταις δὲ 
ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν εἶναι ὑπηρετεῖν δι᾽ 492 

ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν καὶ ἀποπιμπλάναι ὧν ἂν 
δε Κνς τἰς 9 Ζ΄ ΄ 3 Χ “52 - 

ἀεὶ ἡ ἐπιθυμία γίγνηται. ἄλλα τουτ᾽, οἶμαι, 

τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν - ὅθεν ψέγουσι τοὺς 

τοιούτους δι᾽ αἰσχύνην ἀποχρυπτόμενοι τὴν αὖ- 

τῶν ἀδυναμίαν, καὶ αἰσχρὸν δή φασιν εἶναι τὴν 
ἀκολασίαν. ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐγὼ ἔλεγον, 

δουλούμενοι τοὺς βελτίους τὴν φύσιν ἀνθρώ- 
πους, καὶ αὐτοὶ οὐ δυνάμενοι ἐκπορίζεσθαι ταῖς 

ἡδοναῖς πλήρωσιν ἐπαινοῦσι τὴν σωφροσύνην Β 

καὶ τὴν δικαιοσύνην διο τὴν αὐτῶν ἀνανδρίαν. 
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ἐπεί γε οἷς ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν ἢ βασιλέων υἱέσιν 
εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ φύσει ἱκανοὺς ἐχπορίσασθαι 
ἀρχήν τινα ἢ τυραννίδα ἢ δυναστείαν, τί τῇ 
) ψΨ, πΡ Ἁ ’ὔ 5ὔ ᾽ 

ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κακιον εἰῃ σωφροσύνὴς 
Ἐκ α οι - 

[καὶ δικαιοσύνης} τούτοις τοῖς ἀνθρώποις ; οἷς 

ἐξὸν ἀπολαύειν τῶν ἀγαθῶν καὶ μηδενὸς ἐμπο- 
δῶν ὄντος, αὐτοὶ ἑαυτοῖς δεσπότην ἐπαγάγοιντο 

τὸν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων νόμον τε καὶ λόγον 
ὃ χαὶ ψόγον ; ἢ πῶς οὐκ ἂν ἄθλιοι γεγονότες εἴη- 

σαν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τοῦ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς 
σωφροσύνης, μηδὲν πλέον νέμοντες τοῖς φίλοις 
τοῖς αὑτῶν ἢ τοῖς ἐχθροῖς, καὶ ταῦτα ἄρχοντες 
ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει ; αἀλλὸ τῇ ἀληθείᾳ, ὦ Σό- 
κρατες, ἣν φῇς συ διώκειν, ὧδ᾽ ἔχει " τρυφῇ καὶ 

Ξ , ᾿ 3 ᾽ὕ ν » ΄ 5) 
αἀκολοσία καὶ ἐλευθερία, ἐαν ἐπικουρίαν ἔχῃ; 

: ἐτεῦνς ας ΠΘΠΜΝ. 3 ἢ 3 ΄, τ 
τουτ᾽ ἔστιν ἀρέτῃ τε καὶ εὐδαιμονίο, " τὰ δὲ ἂλ- 

“ ἢ 0 5 ᾿ Χ ΄ Ν Χ ΠΛ 
λα ταῦὔῦτ᾽ ἐστὶ τὰ καλλωπίσματο, τὰ παρὰ φύ- 

4.3 39 ΄ ν 3 ν 
σιν συνθήματα, ἀνθρώπων φλυαρία καὶ οὐδενος 

ἀξια. 
ἢ ΟὧμἨ» ΧΙ Π,. Σμ. Οὐχ ἀγεννῶς γε, ὦ ΙΚαλ- 

’, 2 ἐν “ , 2ς ’ 
λίκλεις, ἐπεξέργει τῷ λόγῳ παῤῥησιαζόμενος 

"-» ἐτον Ν δ᾽ , Δ ΟΡ; τε 
σαφῶς γαρ σὺ νυν λέγεις ἃ οἱ ἄλλοι διανοουν- 

΄ “ ) 3 357 , 5 

ται μέν, λέγειν δὲ οὐκ ἐθέλουσι. δέομαι οὖν 

ἐγώ σου μηδενὲ τρόπῳ ἀνεῖναι, ἵνα τῷ ὄντι κα- 
͵ Υ ΩΝ ͵ ’ ἤ 

τάδηλον γένηται πῶς βιωτέον. καί μοι λέγε" 
Ἃ Ἃ 2 ’ Ἁ 3 [4 2 ΄. 

τας μὲν ἐπιθυμίας φῇς οὐ κολαστέον, εἰ μέλλει 

τις οἷον δεῖ εἶναι, ἐῶντα δὲ αὐτοῖς ὡς μεγίστας 
πλήρωσιν αὐταῖς ἀμόθεν γέ ποθεν ἑτοιμάζειν, 
καὶ τοῦτο εἶναι τὴν ἀρετήν; ΚΑ͂Δ. Φημκὶ 

ταῦτα ἐγώ. Σ΄. Οὐκ ἄρα ὀρθῶς λέγονται οἱ 



“ξ -΄ τ 
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“" ς μηδενὸς δεόμενοι εὐδαίμονες εἶναι. ΚΑ. Οἱ 

λίθοι γορ ἂν οὕτω γε καὶ οἵ νεκροὶ εὐδαιμονέ- 
στατοι εἶεν. Σ). ᾿“λλὰ μὲν δὴ καὶ ὥς γε σὺ 

4 ἊΝ ς ’΄, 3 7 7ὔ ᾿ ΠῸΝ 

λέγεις δεινὸς ὁ βίος. οὐ γαρ τοι ϑαυμαζοιμ᾽ ἂν, 

εἰ ᾿υριπίδης ἀληθὴ ἐν τοῖσδε λέγει, λέγων 
ἐᾷ ᾿ τὰ 2 Ἃ -ἢ 4 ΒΡ] - 

τίς δ᾽ οἰδεν, εἴ τὸ ζην μὲν ἔστι κατθανεῖν, 

τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν ; 
Ρ Φ “« Ῥω Ὁ ΡΩ 7 [τ 2) 

κοιὶ ἡμεῖς τῷ ὃντι ἴσως τέθνοαιμὲεν " ὁπὲρ ἤδῃ τοῦ 498 

ἐγωγε καὶ ἤκουσα τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέθνα- 
μὲν, κοιὶ τὸ μὲν σώμα ἔστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς δὲ 

ψυχῆς τοῦτο, ἐν ᾧ ἐπιθυμίαι εἰσί, τυγχάνει ὃν 

οἷον ἀναπείθεσθαι καὶ μεταπίπτειν ἄνω κάτω, 

καὶ τοῦτο ἄρα τις μυθολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως 
4 ἀπο 9 ͵ ῇ ΡΣ ΕΝ , ἊΝ 

“Σικελὸς τις ἢ “παλικὸς, παράγων τῷ ὀνόματι διο 

τὸ πιθανόν τε καὶ πιστικὸν ὠνόμασε πίθον, τοὺς 
δὲ ἀνοήτους ἀμυήτους " τῶν δ᾽ αἀμνήτων τοῦτο Β 

τῆς ψυχῆς, οὗ αἱ ἐπιθυμίαι εἰσί, τὸ ἀκόλαστον 
αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, ὡς τετρημένος εἴη πίθος, 

διὰ τὴν οανληστίαν ἀπεικάσας. τοὐναντίον δὴ 

οὗτος σοί, ὦ Καλλίχκλεις, ἐνδείκνυται, ὡς τῶν ἐν 

“ἄμδου ---- τὸ ἀειδὲς δηὴ λέγων ---- οὗτοι ἀθλιώτα.- 

τοι ἂν εἶεν οἱ ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν εἰς τὸν τετρη- 
μένον πίθον ὕδωρ ἑτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ κο- 

’ Ἃ Ν ’ 23! ἤ ς 5) ς ᾿ 

σκίνῳ " τὸ δὲ κοσκινον ἄρα λέγει, ὡς ἔφη ὁ προς 

ἐμὲ λέγων, τὴν ψυχὴν εἶναι" τὴν δὲ ψυχὴν κο- (" 
’ 2 Ἃ ν ων 5 ,ὔ ς 4 σκίνῳ ἀπείκασε τὴν τῶν ἀνοήτων ὡς τετρημένην, 

φ 2 ἢ 2 ᾿ 

ἅτε οὐ δυναμένην στέγειν δι᾽ ἀπιστίαν τε καὶ 

λήθην. ταῦτ᾽ ἐπιεικῶς μέν ἐστιν ὑπό τι ἄτοποια "» 

δηλοῖ γὴν ὃ ἐγὼ βούλομαΐ σοι ἐνῥείξαβέοοι ἐάν 

πῶς οἷός τε ὦ, πεῖσαι μεταθέσθαι, ἀντὶ τού ἀπλή- 
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στως καὶ ἀκολοίστως ἔχοντος βίον τὸν κοσμίως 
καὶ τοῖς αεὶ παροῦσιν ἱκανῶς καὶ ἐξαρκούντως 

ἔχοντα βίον ἑλέσθαι. ἀλλὰ πότερον πείθω τί σε 
Ὁ καὶ μετατίθεσαι εὐδαιμονεστέρους εἶναι τοὺς 
κοσμίους τῶν ἀκολάστων, 1) οὐδέν, ἀλλ᾽ ἂν καὶ 

πολλοὶ τοιαῦτα μυθολογῶώ, οὐδὲν τι μᾶλλον μετα- 

θήσει; ΚΑ,Α͂. Τοῦτ᾽ ἀληθέστερον εἴρηκας, ὦ 
“Σώκρατες. 

ὅκρ, ΧΙΥΝΠΠ. Χμ). Φέρε δή, ἄλλην σοι εἰ- 

κόνο, λέγω ἐκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίον τῇ νῦν. σκό- 

σει γοὶρ, εἰ τοιόνδε λέγεις περὶ τοῦ βίου ἑκατέρου 
τοῦ τε σώφρονος καὶ τοῦ ἀκολάστου, οἷον εἰ δυ- 
εῖν ἀνδροῖν ἑκατέρῳ πίθοι πολλοὶ εἶεν, καὶ τῷ 

ΒΕ μὲν ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ πλήρεις, ὁ μὲν οἴνου, ὃ δὲ 
μέλιτος, ὁ δὲ γάλακτος καὶ ἄλλοι πολλοὶ πολλῶν, 
νάματα δὲ σπάνιοι. καὶ χαλεποὸ ἑκάστον τούτων 

εἴῃ καὶ μετὸ πολλῶν πόνων καὶ γαλεπῶν ἐχπο- 
ριζόμενα " ὃ μὲν οὖν ἕτερος πληρωσάμενος μήτ᾽ 
ἐποχετεύοι μήτε τι φροντίζοι, ἀλλ᾽ ἕνεκο, τούτων 
ησυχίαν ἔχοι" τῷ δ᾽ ἑτέρῳ τὰ μὲν νάματα, ὥσπερ 
κοιὶ ἐκείνῳ, δυνατοὶ μὲν πορίζεσθαι, χαλεπὰ δέ, 
το δ᾽ ἀγγεῖα τετρημένα καὶ σαθρά, καὶ ἀναγκά- 

ἀϑᾳζοιτο ἀεὶ καὶ νύκτα χαὶ ημέραν πιμπλάναι αὐτά, 

ἢ τος ἐσχάτας λυποῖτο λύπας" ἄρα τοιούτου 
ἑκατέρῳ ὄντος τοῦ βίου, λέγεις τὸν τοῦ ἀκολά- 
στον εὐδαιμονέστερον εἶναι ἢ τὸν τοῦ κοσμίου ; 
πείθω τί σε ταῦτα λέγων συγχωρῆσαι τὸν κόσμι- 

ον βίον τοῦ ἀκολάστον ἀμείνω εἶναι, ἢ) οὐ πείθω ; 

ΚΑ4. Οὐ πείθεις, ὦ Σώκρατες. τῷ μὲν γορ 

πληρωσαμένῳ ἐκείνῳ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἡδονὴ οὐδεμία, 
7 
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-ὖ ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ νῦν διὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥσπερ 

ἢ λίθον ζῆν, ἐπειδὰν πληρώσῃ, μητὲ χαῖρ ονὍΝ ἔτι Ὁ 

μῆτε τὰ ἐς ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ ἐστὶ τὸ ἡδέως 

ζῆν, ἐν τῷ ὡς πλεῖστον ἐπιῤῥεῖν. Σ,Ώ. Οὐκοῦν 

ΩΝ ᾿ἶ , ἂν πολὺ ἐπιῤῥέῃ, πολυ καὶ τὸ ἀπιὸν 

εἶναι καὶ μεγάλ᾽ ἄττα τὰ τρήματα εἶναι ταῖς 

οὐ ἐκροαῖς; ΚΑΑ͂. Πάνυ μὲν οὖν. 2.32. Χαρα- 

τή δριοῦ τινα αὖ συ βίον λεγε, ἀλλ᾽ οὐ νεκροῦ 

᾿ οὐδὲ λίθου. καί μοι λέγε, τὸ τοιόνδε λέγεις, οἷον 

πεινῆν καὶ πεινῶντα ἐσθίειν; ΚΑΙ͂. “Ἐ γωγε. 

Σ,). αὶ διψὴν γε καὶ διψῶντα πίνειν; ΚΑ͂4.06 

“Ζέγω, καὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἁπάσας ἔχοντα, 

χαὶ δυνάμενον πληροῦντα χαίροντα εὐδαιμόνως 

ζῇ γ. : 

εν ΧΙΙ͂Χ. ΟΣ. Εὖγε, ὦ βέλτιστε: διατέ- 

λει γὰρ ὥσπερ ἤρξω, καὶ ὅπως μ͵) ἀπαισχυνεῖ. 

δεῖ δέ, ὡς ἔοικε; μηδ᾽ ἐμὲ ἀπιαϊσγννθήναι. καὶ 

πρῶτον μὲν εἰπὲ, εἰ καὶ ψωρῶντα καὶ κνησιῶντα; 

ἀφθόνως Υθτις τοῦ κνῆσθαι, κνώμενον διοτε- 

λοῦντα τὸν βίον εὐδαιμόνως ἔστι ζῆν. ΚΑ Α.Ὁ 

«Ως ἄτοπος εἶ, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀτεχνῶς δημη- 

γόρος. ΕΣ; ΤΟΙ λαΡΥϑΙ, ὦ Καλλίκλεις, Πώλον 

μὲν καὶ ΤΌργταν καὶ ἐξέπληξα καὶ αἰσχύνεσθαι 

ἐποίησα, σὺ δὲ οὐ μὴ ἐχπλαγῃς οὐδὲ μή αἰσχυνθῇς" 

ἀνδρεῖος γὰρ εἰ. αλλ᾽ ΠΤ ΧΌΠΛΗ μόνδν, ΚΖ. 

Φημὲ τοίνυν καὶ τὸν κνώμενον ἡδέως ἂν βιῶναι. 

ΣΏ. Οὐκοῦν εἴπερ ἡδέως, καὶ εὐδα ΒΟΌΣ 

15. Πάνυ γε. 42. Πότερον εἰ τὴν ΚΕΡ᾿ς " 

λὴν μόνον χνησιῷ, ἢ ἔτι πὶ δὲ ἐρωτῶ; ὅρα, ὦ 

Καλλ ΤΛΕΙΕ, τί ἀποχρινεῖ, ἐάν τίς σε τὸ ἐχόμενα 
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᾽ 3 -» εΙ 3 “- ΚΣ ΩΝ ὅδοτς ᾽ 
τούτοις ἐφεξὴς ἁπαᾶαντοα ἐρωτᾷ. καί, “το τού. 

τῶν τοιούτων ὄντων χεφάλαιον, ὃ τῶν κιναίδων 
βίος οὗτος οὐ δεινὸς καὶ αἰσχρὸς καὶ ἄθλιος ; ἢ 
τούτους τολμήσεις λέγειν εὐδαίμονας εἶναι, ἐὰν 
ἀφθόνως ἔχωσιν ὧν δέονται; ΜΚ'ΑΔΑ͂. Οὐκ αἱ. 
σχύνει εἰς τοιαῦτα ἄγων, ὦ Σώκρατες, τοὺς λό- 
γους: Σ2. Ἢ γὰρ ἐγὼ ἄγω ἐνταῦθα, ὦ 
γενναῖε, ἡ ἐχεῖνος, ὃς ἂν φῇ ἀνέδην οὕτω τοὺς 

«θδχαίροντας, ὅπως ἂν γχαίρωσιν, εὐδαίμονας εἶναι, 
καὶ μὴ διορίζηται τῶν ἡδονῶν ὅποῖαι ἀγαθαὶ καὶ 
κακαί; ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν λέγε, πότερον φῇς εἶναι 
τὸ αὐτὸ ἡδυ καὶ ἀγαθόν, ἢ εἶναί τι τῶν ἡδέων, ὃ 
οὐκ ἔστιν ἀγαθόν ; ΚΑ,,. Ἵνα δή Ἵ ἢ ἀνο- 
Πρ λοχούμενος ἡ ἢ ὃ λόγος, ἐὰν ἕτερον φήσω εἶναι, 
τὸ αὐτό ΜΙ ξίγναι. ΟΣ). “ιαφθείρεις, ὦ ω Καλ- 
λίκλεις, τους πρώτους λόγους, καὶ οὐκ ἂν ἔτι μετ’ 
ἐμοῦ ἱκανῶς τοὶ ὄντα ἐξετάζοις, εἴπερ ἜρΟΝ τὸ 

Β δοχοῦντα σαυτῷ ἐρεῖς. ΚΑ. Καὶ γὰρ σύ, ὦ 
“Φ'ῴκρατεςς. ΣΏ. Οὐ τοίνυν ὀρθῶς ποιῶ οὔτ᾽ 
ἐγώ, εἴπερ ποιῶ τοῦτο, οὔτε σύ. ἀλλ᾽, ᾧ τφος 
ρίε, ἄθρει μη οὐ τοῦτο ἢ τὸ ἀγαθόν, τὸ πάντως. 
χαίρειν " ταῦτά τε γὰρ τὼ νῦν δὴ αἰνιχθέντα. 
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ φαίνεται συμθαίνοντα. εἰ τοῦ 
το οὕτως ἔχει, καὶ ἄλλα πολλά. ΚΑΊ Δ. Ὡς σύ 
"οἵδ, ὦ Σώκρατες. Σ. Σὺ "δὲ τῷ ὄντι, ὦ 
Καλλίκλεις, ταῦτα ἰσχυρίζει; ΚΑ͂Ζ. “ἔγωγε. 

σ ὥκρ. ἢ. Ζ'Ώ. ᾿Επιχειρώιιεν ἄρα τῷ λόγῳ, 
ὡς σοῦ σπουδάζοντος; ΚΑ Λ. Πάνυ γὲε ὁ ύδρι 
“2. Π1θι δή μοι, ἐπειδῃ οὕτω δοκεῖ, διελοῦ τάδε “ 
ἐπιστήμην πον καλεῖς τι; ΚΑΙ͂. “Μγωγε 
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Σ΄. Οὐ καὶ ἀνδρείαν νῦν δῆ ἔλεγές τινα εἶναι 
μετοὶ ἐπιστήμης: ΚΑΑ͂. "ἔλεγον γάρ. 2.42. 
2] 5 ς Ω͂ Ν Ὁ} Ψ, πὸ 2 , 

““λλο τι οὖν ὡς ἕτερον τὴν ἀνδρείαν τὴς ἐπιστὴ- 

μῆς δύο ταῦτα ἔλεγες; ΚΑΙ͂. Σφόδρα γε. 
ΣΙ. Τί δέ; ἡδονὴν καὶ ἐπιστήμην ταῦτον, ἢ 1) 

ἕτερον; ΚΑΩΑ͂. “τερον δήπου, ὦ σοφώτατε σύ. 
ΣΙ, Ἢ καὶ ἀνδρείαν ἑτέραν ἡδονῆς: ΚΑΖ 

Πῶς γὰρ οὐ; 42,422. Φέρε δὴ ὅπως μεμνησόμεθα 
ταῦτα, ὅτι Καλλικλῆς ἔφη δ᾽ Αἰχαρνεὺς ηδυ μὲν 
καὶ ἀγαθὸν ταὐτὸν εἶναι, ἐπιστήμην δὲ καὶ ἂν- 

» Ἁ 3 ’ ᾿Ὶ " γ ὦᾳ οΙ 

δρείαν καὶ ἀλλήλων καὶ τοὺ ἀγαθοῦ ἕτερον. 

ΚΑ͂Ζ. Σωκράτης δέ γε ἡμῖν ὁ ᾿4λωπεκῆθεν οὐχ 
ὁμολογεῖ ταῦτα " ἢ ὁμολογεῖ; Σ΄), Οὐχ ὁμολο- Ἐ 
γεῖ- οἶμαι δέ γε οὐδὲ Καλλικλῆς, ὅταν αὐτὸς 
αὑτὸν ϑεάσηται ὀρθῶς. εἰπὲ γάρ μοι, τοὺς εὖ 

πράττοντας τοῖς κακῶς πράττουσιν οὐ τοὐναντίον 

ἡγεῖ πάθος πεπονθέναι; ΚΑΙΔΑ͂. "ἔγωγε. Σ. 
Ἶ24ρ᾽ οὖν, εἴπερ ἐναντία ἐστὲ ταῦτα ἀλλήλοις, 
ἀναίγκη περὶ αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ περὶ ὑγιείας ἔχει 

καὶ νόσου ; οὐ γὰρ ἅμα δήπου ὑγιαίνει τε καὶ 
-»οΟΘΟ «Ὁ 327) 9 Ἀ 9 7 ᾿ᾷ ϑ 

νοσεῖ ο ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀμα ἀπαλλάττεται υγιξείας 

τε καὶ νόσου. ΚΑΙ͂. Πῶς λέγεις; Σ΄), Οἷον 
ΤΩ ἤ ες , 2 Ν ’ 

περὶ ὁτον βούλει τοῦ σώματος ἀπολαθων σκόπει. 498 
(-, Υ » 7 Ὡ 8} 2 

νοσεῖ που ἄνθρωπος ὀφθαλμούς, ᾧ ονομα οὀφθαλ- 
ἊΝ Ἁ 2! 2 

μία; ΚΑΑἉΑ͂. Πώς γὰρ οὔ; Σδ. Οὐ δήπου 

καὶ ὑγιαίνει γε ἅμα τοὺς αὐτούς; ΚΑΙ͂. Θυδ᾽ 

ὁπωστιοῦν. Σ,). Τί δέ; ὅταν τῆς ὀφθαλμίας 

ἀπαλλάττηται, ἂρα τότε καὶ τῆς ὑγιείας ἀπαλ- 
λάττεται τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τελευτῶν ἅμα ἀμ- 
φοτέρων ἀπήλλακται; ΚΑΙΛ. “Πκιστα γε. 
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Β.Σ,, Θαυμάσιον γάρ, οἶμαι, καὶ ἄλογον γίγνε- 
ται. ἠ γάρ; ΚΑΙΔ. Σφόδρα γε. Σ. ᾿Αλλ’ 
ἐν μέρει, οἶμαι, ἑκάτερον καὶ λαμθάνει καὶ ἀπολ- 

λύει; ΚΑΑ͂. Φημί. Σ΄, Οὐκοῦν καὶ ἰσχὺν 

καὶ ἀσθένειαν ὡσαύτως; ΚΑΔ. Ναί. 2.22. 

Καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα; ΚΑ͂Α͂. Πάνυ γε. 
Σ. καὶ τἀγαθὰ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ 
ταναντία τούτων, κακά τε καὶ ἀθλιότητα, ἕν μέ- 

ρὲες λαμθάνει, καὶ ἐν μέρει ἀπαλλάττεται ἑκατέ- 
ρου; ΚΑΑ͂. Πάντως δήπου. Σ(Δ. ᾿Βὸὰν εὑ- 

Οσρωμεν ἄρα ἄττα, ὧν ἅμα τε ἀπαλλάττεται ἄνθρω- 
πος καὶ ἅμοι ἔχει, δῆλον ὅτι ταῦτά γε οὐκ ἂν εἴῃ 
τό τε ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν. ὁμολογοῦμεν ταῦ- 
τὰ ; Καὶ εὖ μάλα σκεψάμενος ἀποκρίνου. 
ΚΑ... ᾿4λλ’ ὑπερφυῶς ὡς ὁμολογῶ. 

(λρ. Π|1, Σ. 1θι δὴ ἐπὲ τὰ ἔμπροσθεν 

ὁμολογημένα. τὸ πεινῆν ἔλεγες πότερον ἡδύ, ἢ 
ἀνιαρὸν εἶναι; αὐτὸ λέγω τὸ πεινῆν. ΚΑΙΑ͂. 

Ὁ ΑἹἸνιαρὸν ἔγωγε " τὸ μέντοι πεινῶντα ἐσθίειν ἡδύ. 

ΣΙ. Μανθάνω: ἀλλ᾽ οὖν τό γε πεινῆν αὐτὸ 

ἀνιαρόν. ἢ οὐχί; ΚΑ͂Ζ. Φημί. Σ42. Ου- 

κοῦν καὶ τὸ διψῆν; ΚΑΙ͂. Σφόδρα γε. Σ. 
«- σ Πότερον οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ἢ ὁμολογεῖς ἅπα- 

σαν ἔνδειαν καὶ ἐπιθυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι ; 
Καὶ 414. “Ομολογώ, αλλὰ μὴ ἐρῶτα. (2. τεὰ 
διψῶντα, δὲ δὴ πίνειν ἄλλο τι ἢ ἡδυ φῇς εἶναι : 

ΚΑ. "Ἐγωγε. ΣΏ. Οὐκοῦν τούτου οὗ λέγεις 
Ἐ τὸ μὲν διψῶντα λυπούμενον δήπον ἐστ . ΚΑΖ. 

Ναί. Σδ. Τὸ δὲ πίνειν πλήρωσίς τὲ τῆς ἕν 
δείας καὶ ἡδονή; ΚΑΙ͂. Ναί. Σ.“2. Οὐκούν 

Ἐ 
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κατὸ τὸ πίνειν χαίρειν λέγεις; ΚΑ 24. Μαλι- 
στα. Σ2). “ιψῶώντά γε; ΚΑΖ. Φημί. Σ2. 

“΄νπούμενον; ΚΑ͂Α͂. Ναί. Σ΄). Αἰσθάνει 

οὖν τὸ συμθαῖνον, ὅτι λυπούμενον χαίρειν λέγεις 

ἅμα, ὅταν διψώντα πίνειν λέγῃς ; ἢ οὐχ ἅμα 
τοῦτο γίγνεται κατὰ τὸν αὑτὸν τόπον καὶ χρόνον 

» “- 5» Υ 7 2 Ἂς ᾽ὔ ; 

εἴτε ψυχῆς εἴτε σώματος βούλει ; οὐδὲν γάρ, 

οἶμαι, διαφέρει. ἔστι ταῦτα, ἢ οὔ; ΚΑΖΔ. 

Ἴβστιν. Σ). ᾿Αλλὰ μὴν εὖ γε πράττοντα κα- 
κῶς πράττει» ἅμα ἀδύνατον ἔφης εἶναι. ΙΚΑ͂Ζ. 
Φημὶ γάρ. Σ 2. ᾿ΑἸνιώμενον δέ γε χαίρειν δυ- 91 

νατὸν ὠιιολόγηκας. ΚΑΊ. Φαίνεται. Σ'Ώ. 

Οὐκ ἄρα τὸ χγαίρειν ἐστὶν εὖ πράττειν οὐδὲ τὸ 
ἀνιᾶσθαι κακῶς, ὥστε ἕτερον γίγνεται τὸ ἡδυ 

τοῦ ἀγαθοῦ. ΚΑ. Οὐκ οἶδ᾽ ἅττα σοφίζει, ὦ 

“Σώκρατες. .Σ 2. Οἶσθα, ἀλλὰ ἀκκίζει, ὦ Καλ-»ν 
» Ἁ 79. Ψ 5) 2 2] σ ᾿ 

λίκλεις. καὶ πρόϊθὲ γε ἔτι εἰς τοῦύμπροσθεν, ὅτε" 
3 » [ 5 δ ς Ν 2] ἢ 
ἔχων ληρεῖς, ἵνὰ εἰδῃς ὡς σοφος ὧν μὲ νουθε- Β 

τεῖς, οὐχ ἅμα διψῶν τε ἕκαστος ἡμῶν πέπαυται ᾿ 
καὶ ἅμα ἡδόμενος διὰ τοῦ πίνειν; ΚΑ͂ἉἁΑ͂. Οὐκ 

οἶδα ὅ τι λέγεις. 7Ὸ}. Μηδαμῶς, ὦ Καλλί- 
2 4 Ρ] ’ Ἃ ς ἊΝ Α͂ ἰφ 4 

κλεις, ἀλλ᾽ ἀποχρίνου καὶ ἡμῶν ἕνεκα, ἵνα πε- 

ρανθῶσιν οἱ λόγοι. ΚΑΖ. ᾿41λλ᾽ ἀεὶ τοιοῦτός 
2 ἣ ἘΣ ΄ . ᾿ σον 
ἕστε Σωκράτης, ὦ 7ργία " σμικρο, καὶ ολίψγου 

ἄξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγχε. 7.0}. ᾿Ἄλλὰ τί 

ΜΡ ΟΝ ο 
σοὶ διαφέρει; πάντως οὐ σὴ αὕτη .) τιμή, ὦ 
Καλλίκλεις - ἀλλ᾽ ὑπόσχες Σωκράτει ἐξελέγξαι ᾿ 

ὅπως ἂν βούληται. ΚΑ. ρώτα δὴ ουὅ τὰ σ᾿ 

σμικρά τε καὶ στενὰ ταῦτα, ἐπείπερ 7 Ὁργίᾳ δο- 
ἐδ ἢ 

κεῖ οὕτως. 
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Οκρ, {}11. Σ2. Εὐδαίμων εἶ, ὦ Καλλίκλεις, 

ὅτι τὸ μεγάλα μεμύησαι πρὶν τὸ σμικρά " ἐγὼ 

δ’ οὐκ ὥμην ϑεμιτὸν εἶναι. ὅθεν οὖν ἀπέλιπες, 

ἀποχρίνου, εἰ οὐχ ἅμα παύεται διινῶν ἕκαστος 

ἡμῶν καὶ ἡδόμενος. ΙΚΑ͂Δ. Φημί. Σμδ). Οὐκ- 

οὖν καὶ πεινῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυμιῶν καὶ 

ἡδονῶν ἅμα παύεται; ΚΑΊ. “Ἔστι ταῦτα 

Σδ. Ουχοῦν καὶ τῶν λυπῶν καὶ τῶν ἡδονῶν 
ἅμα παύεται; ΚΑΖ. Ναί. Σ΄). ᾿Αλλὰ μὴν 

τῶν ἀγαθῶν καὶ χακῶν οὐχ ἅμα παύεται, ὥς 
συ ὡμολόγεις " νῦν δὲ οὐχ ὁμολογεῖς ; ΚΑ,ΊΖΔ. 

Π  )γωγε. “τὸ οὖν. δή; ΣΧ... “Ὅτι οὐ. τὰ αὐτο 
γίγνεται, ὦ φίλε, ταἀγαθὼ τοῖς ἡδέσιν οὐδὲ τὰ κα- 
καὶ τοῖς ἀνιαροῖς. τῶν μὲν γὰρ ἅμα παύεται, τῶν 

δὲ οὖ, ὡς ἑτέρων ὄντων. πῶς οὖν ταὐτὰ ἂν εἴῃ 
τοὶ ἡδέο τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τὸ ανιαρο τοῖς κακοῖς : 
᾿Βὰν δὲ βούλῃ, καὶ τῇδ᾽ ἐπίσκειναι" οἶμαι γάρ 

Ε σοι οὐδὲ ταύτῃ ὁμολογεῖσθαι. ἄθρει δέ" τοὺς 
ἀγαθοὺς οὐχὶ ἀγαθῶν παρουσίᾳ ἀγαθοὺς κα- 

λεῖς, ὥσπερ τοὺς οἷς ἂν κάλλος παρῇ; ΚΑ͂Ζ. 
ἔγωγε. Σι. Τί δέ; ἀγαθοὺς ἄνδρας καλεῖς 
τοὺς ἄφρονας καὶ δειλούς ; οὐ γὰρ ἄρτι γε, ἀλλὰ 
τοὺς ἀνδρείους καὶ φρονίμους ἔλεγες. ἢ οὐ τού- 

τους ἀγαθοὺς καλεῖς: ΚΑΙΔΑ͂. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σμἢ. 1 δέ; παῖδα ἀνόητον γαίροντα ἤδη εἶδες : 
ΚΑ͂ΖΑ. ἔγωγε. ΣΙ. ᾿᾿Ανδρα δὲ οὔπω εἶδες 
ἀνόητον χαίροντα; ΚΑ. Οἶμαι ἔγωγε. ἀλ- 

θ8λοὺὶ τί τοῦτο; .Σ.2). Οὐδέν " ἀλλ᾽ ἀποκρίνου. 

ΚΑ͂ΖΩ. Μἶδον. Σ. Τί δέ; νοῦν ἔχοντα λυ- 

πούμενον καὶ γαίροντα; ΚΑΑ͂. Φημί. ΣΙ 
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Πότεροι δὲ μᾶλλον γαίρουσι καὶ λυποῦνται, οὗ 
φρόνιμοι, 1) οἱ ἄφρονες; ΚΑΙΑ͂. Οἶμαι ἔγωγε 

οὐ πολύ τι διαφέρειν. Σ4). ᾿Αλλ’ ἀρκεῖ καὶ 
τοῦτο. ἐν πολέμῳ δὲ ἤδη εἶδες ἄνδρα δειλόν ; 
ΚΑ͂Ζ. Πῶς γὰρ οὔ; Σ.4ὩὉ. Τί οὖν; ἀπιόντων 

τῶν πολεμίων πότεροί σοι ἐδόκουν μάλλον χαΐῖ- 

Ὁ} αἱ δειλοί, ἢ) οἱ δυο! ΚΑΩἍ“. ἄμοτον 

ΣΩ. Οὐδὲν διαφέ ἕρει. χαίρουσι δ᾽ οὖν καὶ οὗ 

δειλοί; ΚΑ. Σφόδρα γε. 5.42. Καὶ οἵ 

ἄφρονες, ὡς ξοικχε. ΚΑ͂Δ. Ναί. Σ'δ. Προσ- 

ἰόντων δὲ οἱ δειλοὶ μόνον λυποῦνται, ἢ καὶ οἵ 

ἀνδρεῖοι; ΚΑΙ͂. ᾿Αμφότερο. Σ,4(). “4ρα 

ὁμοίως; ΚΑΑ. Μεαλλον ἴσως οἱ δειλοί. Σ. 

᾿““πιόντων δ᾽ οὐ μᾶλλον γαίρουσιν : ΚΑΔΑ͂. 
Ἴσως. 42. Οὐχοῦν λυποῦνται μὲν καὶ χαΐί- 
ρουσι καὶ οἱ ἄφρονες καὶ οἱ φρόνιμοι καὶ οἵ δει- 

λοὲ καὶ οἵ ἀνδρεῖοι παραπλησίως, ὡς σὺ φῇς, 
μάλλον δὲ οἱ δειλοὶ τῶν ἀνδρείων. ΚΑΑ͂. 

Φημί. Σ΄. ᾿ΔΑλλὰ μὴν οἵ γε φρόνιμοι καὶ ἀἂν- 
δρεῖοι “τὼν οἱ δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες κακοΐ ; 

ΚΑ4. Ναί. Σ42. Παραπλησίως ἄρα χαίρουσι 

καὶ λυνκοῦνεα οἱ ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοί; ΚΑ. 

ημί. Σ,42. ΤΉΝ οὖν δ μδέιοδο, εἰσὶν ΑΡΕΣ 

θοὶ καὶ κακοὶ οἱ ἀγαθοί τε καὶ οἵ κακοί; ἢ καὶ 
ἔτι μάλλον ἀγαθοὶ καὶ κακοί εἰσιν οἱ κακοί; 

λρ. {Π1.: ΚΑ... ᾿Αλλὰ μὸ 41{᾽ οὐκ οἷδ᾽ 
ὃ τι λέγεις. Σ.2. Οὐκ οἶσθ᾽, ὅτι τοὺς ἀγαθοὺς 
ἀγαθῶν φῇς παρουσίᾳ εἶναι ἀγαθούς, κακοὺς δὲ 

κακῶν ; τοὶ δὲ ἀγαθὰ εἶναι τος ἡδονάς, κακὰ δὲ 
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τὸς ἀνίας; ΚΑΔΑ͂. ᾿"Ἐγωγε. Σ42. Οὐκοῦν 
τοῖς χαίρουσι πάρεστι τἀγαθά, αἵ ἡδοναΐ, εἴπερ 
χαίρουσι; ΚΑΑ͂. Πῶς γὰρ οὐ ; ΧΣ42. Θυκ- 

οὖν ἀγαθῶν παρόντων ἀγαθοί εἰσιν οἵ χαίρον- 
τ; Κ744. Ναί. ΣιΏ. Τί δέ; τοῖς ἀντωμε- 

Ενοις οὐ πάρεστι τὼ κακά, αἱ λῦπαι; ΚΑ͂͵ἁἅΙ͂. 

Πάρεστι. Σ΄. Κακῶν δέ γε παρουσίᾳ φῇς 

συ εἶναι κακοὺς τοὺς κακούς. 1) οὐκέτι φῇς ; 
ΚΑ4. "ἔγωγε. ΣΏ, ᾿γαθοὶ ἄρα οἱ ἂν χαί- 

ρῶσι, κακοὶ δὲ οἵ ἂν ἀνιώνται ; ΚΑ͂Ζ. Πάνυ γε. 

Σ“). Οἱ μέν γε μᾶλλον μάλλον, οἱ δ᾽ ἧττον ἧτ- 
τον, οἵ δὲ παραπλησίως παραπλησίως; ΚΑ͂Α͂. 
Ναί. Σ.2. Οὐκοῦν φῇς παραπλησίως χαίρειν καὶ 

λυπεῖσθαι τοὺς φρονίμους καὶ τοὺς ἄφρονας καὶ 

τους δειλοὺς καὶ τους ἀνδρείους, ἢ καὶ μᾶλλον 
ἔτι τοὺς δειλούς. ΚΑΙΑ͂. ἔγωγε. Σ. Συλ- 

λόγισαι δὴ κοινῇ μετ᾽ ἐμοῦ, τί ἡμῖν συμθαίνει 

ἐκ τῶν ὡμολογημένων " καὶ δὲς γὰρ τοι καὶ τρίς 
499 φασι καλὸν εἶναι τὸ καλὰ λέγειν τε καὶ ἐπισκο- 

πεῖσθαι. ᾿““γαθὸν μὲν εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ 

ἀνδρεῖόν φαμὲν. ἢ γάρ; ΚΑ,(ἉΑ͂. Ναί. ΣΏ. 

Κακὸν δὲ τὸν ἄφρονα καὶ δειλόν; ΚΑΖ. Παά. 
γυ γε. ΖΣ.2. ᾿4γαθὸν δὲ αὖ τὸν χαίροντα, 
ΚΑ. Ναί. Σ΄. Κακὸν δὲ τὸν ἀνιώμενον : 

ΚΑ. ᾿Ανάγκη. ΖΣ “2. ᾿Ανιᾶσθαι δὲ καὶ γχαί- 

ρειν τὸν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ὁμοίως, ἴσως δὲ καὶ 
μάλλον τὸν κακόν; ΚΑΑΩ͂. ΜΜαί. ἰ 

οὖν ὁμοίως γίγνεται κακὸς καὶ ἀγαθὸς τῷ ἀγα- 

ἢ θῴ ἢ καὶ μᾶλλον ἀγαθὸς ὃ κακός; οὐ ταῦτα 
συμθαίνει, καὶ το πρότερα ἐκεῖνα, ἐάν τις ταῦ- 
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Ἁ ἣν 2 "" - 

τὼ φῇ ἡδέα τε καὶ ἀγαθὰ εἶναι ; οὐ ταῦτα 
ἀνάγκη, ὦ Καλλίκλεις ; 

Οκρ. 1. Καὶ. Πάλαι τοί σου ἀκροῶμαι, 
τ , τὴ ἣν 2 , [“ ὦ “Σώκρατες, καθομολογῶν, ἐνθυμούμενος, ὅτι, 
κἂν παίζων τίς σοι ἐνδῷ ὁτιοῦν, τούτου ἄσμενος 

ἔγει ὥσπερ τὸ μειράκια. ὡς δὴ συ οἴει ἐμὲ ἢ 
καὶ ἄλλον ὄντινοῦν ἀνθρώπων οὐχ ἡγεῖσθαι τοὶς 
μὲν βελτίους ἡδονάς, τὰς δὲ γείρους. ΣΜ). ᾿]ου 
) ᾽ Ὗ » γα ᾿ς ς ΑΝ ΤῊ Ψ 

ἰού, ὦ Καλλίκλεις, ὡς πανούυργος εἰ, καὶ μοι 

ὥσπερ παιδὶ γρῇ, τοτὲ μὲν αὖ φάσκων οὕτως 
ἔγειν, τοτὲ δὲ ἑτέρως, ἐξαπατῶν με. καίτοι οὐκ 

“ὥμην γε κατ᾽ ἀρχας ὑπὸ σοῦ ἑκόντος εἶναι ἐξα- 
ὃ 7 “ « Οἵ ᾿Λ τ ΤΡ. .- Ν 2 , 

πατηθήσεσθαι, ὡς Ὄντος φίλου" νυν δὲ ἔψευ- 

σθην, καὶ ὡς ἔοικεν, ἀνάγκῃ μοι κἀτὸ τὸν παλαιὸν 

λόγον τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν καὶ τούτο δέχεσθαι τὸ 
΄ Ἅ “-» 5) ἮΝ ᾽ ς 2) «κι 

διδόμενον παρὰ σοῦ. ἔστι δὲ δὴ, ὡς ἕξοικὲν, ὁ 
ἊΝ ἰέ Ω ς ’ Υ͂ 2 ς Χ 2 ’ 

γὺν λέγεις, ὅτι ἡδοναΐ τινές εἰσιν αἵ μὲν ἀγαθαΐ, 
αἱ δὲ κακαί. ἢ γάρ; ΚΑ4. Ναί. Σ,Δ. “4ρ᾽Ὁ 

“ 3 ᾿ Ἁ ς 2 ;; Ἁ Ν ς 

οὖν ἀγαθαὶ μὲν αἵ ὠφέλιμοι, κακαὶ δὲ αἵ βλα- 

θεραί; ΚΑ͂Δ. Πάνυ γε. Σ2. ᾿Δφέλιμοι δέ 
γε αἱ ἀγαθόν τι ποιοῦσαι, κακαὶ δὲ αἱ κακόν τι; 

ΚΑ͂4Α. Φημί. ΣΙ. ᾿4ρ᾽ οὖν τὸς τοιάσδε λέ- 
γεις, οἷον κατοὶ τὸ σώμα ἃς νῦν δὴ ἐλέγομεν ἐν 

Ὁ δ: ἢ ΡΝ . γος ς ᾿ ἘΠ ΕΝ , ς 
τῷ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἡδονάς" εἰ ἄρα τούτων αἱ 

δ ς “" 2 μά ον 2 ᾿᾿ 

μὲν υγίειαν ποιοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἢ ἰσχὺν ἢ 

ἄλλην τινὰ ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὗται μὲν ἀγο.- 

θαΐ, αἱ δὲ τἀναντία τούτων κακαΐ; ΚΑΙ. 

ΠἊάνυ γε. ΧΣΣ,ΜΔ. Οὐκοῦν καὶ λῦπαι ὡσαύτως αἱ ἃ 
μὲν χρησταί εἶσιν, αἷ δὲ πονηραί; ΚΑΙ͂. Πῶς 

Ὰ » Ν »» 2 “ Χ . Ἁ Ἁ 

γὰρ οὐ; «2)Μὁ. Ουχοὺν τας μὲν γρηστας καὶ 



ΘΟΠΟΙΑΒ. ὑπ᾿ 

ἡδονος καὶ λύπας καὶ αἱρετέον ἐστὲ καὶ πρα- 
κτέον ; ΚΑΖΔ. Πάνυ γε. ΣΧ. Τὰς δὲ πονηρὰς 
οὔ; ΚΑΔ4. Ζῆλον δή. Σ2. “Κνεκα γάρ που 

τῶν ἀγαθῶν ἅπαντα ἡμῖν ἔδοξε πρακτέον εἶναι; 

εἰ μνημονεύεις, ἐμοί τε καὶ ώλῳ. ἄρα καὶ σοὶ 

συνδοκεῖ οὕτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων 

τὸ ἀγαθόν, καὶ ἐκείνον ἕνεκεν δεῖν πάντα τάλλα 
σοι πράττεσθαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἐκεῖνο τῶν ἄλλων; σύμ- 

ψῆφος ἡμῖν εἶ καὶ σὺ ἐκ τρίτων; ΙΑ͂Ζ. " ἔγω- 
ΣΕ ΣΩ. Τῶν ἀγαθῶν ἄρα ἕνεκα δεῖ καὶ τάλλα 

ΚΑ“. Πάνυ γε. ΧΣ.2. “Ω͂ρ᾽ οὖν παντὸς ἀν- 

δρός ἐστιν ἐκλέξασθαι ποῖα ἀγαθὰ τῶν ἡδέων 

καὶ τὸ ἡδέα πράττειν, ἀλλ᾽ οὐ ταγαθὰὼ τῶν ἡδέων. 

ἐστὶ κοιὶὶ ὁποῖα κακά, ἢ τεχνικοῦ δεῖ εἰς ἕκαστον ; 
ΚΑ44. Ἵ11ξεχνικούυ. 

ΕΡ; ΤΥ. Σ΄. ἀναμνησθῶμεν δὴ ὧν αὖ 

ἐγὼ πρὸς Π͵ώλον καὶ 7 οργίαν ἐτύγχανον λέγων. 

Β ἔλεγον γάρ, εἰ μνημονεύεις, ὅτι εἶεν παρασκεναὶ 
αἱ μὲν μέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ τοῦτο μόνον παρα- 

σκευοίζουσαι, ἀγνοοῦσαι δὲ τὸ βέλτιον καὶ τὸ 

χεῖρον, αἵ δὲ γιγνώσκουσαι ὃ τι τε ἀγαθὸν καὶ 
ὃ τι κακόν " καὶ ἐτίθην τῶν μὲν περὶ τοὺς ἡδον οἷς 
τὴν μαγειρικὴν ἐμπειρίαν, ἀλλ᾽ οὐ τέχνην, τῶν 
δὲ περὶ τὸ ἀγαθὸν τὴν ἰατρικὴν τέχνην. καιὶ 

πρὸς. φιλίου, ὦ Καλλίκλεις, μήτε αὐτὸς οἴου 
δεῖν πρὸς ἐμὲ παίζειν μηδ᾽ ὃ τι ἂν τύχῃς πα- 

Ὁρῶ τὸ δοκοῦντα ἀποκρίνου, μήτ᾽ αὖ τὼ παρ᾽ 

ἑμοῦ οὕτως ἀποδέχου ὡς παίζοντος. ὁρᾷς γοὶρ, 
ὅτι περὶ τούτου εἰσὶν ἡμῖν οἵ λόγοι, οὗ τί ἂν 
μάλλον σπουδάσειέ τις καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχων 

ον τύχοι συνε οννοαρ δαϑδκα δα, 
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ἄνθρωπος, ἢ τοῦτο, ὅντινα γρὴ τρόπον ζῆν πότε- 

ρον ἐπὶ ὃν σὺ παρακαλεῖς ἐμέ, το τοῦ ἀνδρὸς δὴ 
ν᾽ ᾽ γ “4 2 ἐν ᾿Α τ - 

ταὺυτα πράττοντα; λέγοντα τε ἕν τῷ δημῳ καὶ ρη- 
ΝΥ 2 ἀκτῇ - Ν 

τορικὴν ἀσκοῦντο, καὶ πολιτευόμενον τοῦτον τὸν 
ἢ « ς -ᾧ ἣν Υ̓ το αὶ Ἁ ᾽ λΝ 

τρόπον, ὃν ὑμεῖς νυν πολιτεύεσθε, ἡ ἐπι τονδὲ τον 

ϑίον τὸν ἐν φιλοσοφίᾳ, καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶν οὗτος 
9 ΄ 7, 3» τ ΄ , 2 ς 
ἐκείνου διαφέρων : ἴσως οὖν βέλτιστόν ἔστιν, ὡς 
γ] 2 ἊΣ ᾽ά κῳ 4 Ἂς 

θ τι ἐγῶ ἐπεχείρησα, ἀἰωπηεξοθι; διδΑ ΜΕ ΥΘΒΣ δὲ Ὁ 

κοιὶ ὁμολογήσαντας πλὴν εἰ ἔστι τούτω διττῶ 
---.. Ὄ-.ς͵ς --ς 6 - -Ὁ-11.......ὃ΄΄ὦὃὮὃὮὃὮὃὦῳὉὦἃὮὦἷὮἝ.. 

τῷ 15. σκέινασθαι τί τε διαφέρετον ἀλλήλοιν κοαιὶ 

ὁπότερον βιωτέον αὐτοῖν. ἴσως οὖν οὕπω οἶσθα 
τί λέγω. ΚΑΙ͂. Οὐ δῆτα... ΣΩ, ᾿Α,ἴΛλΣ 

σοι σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ ὡμολογήκαμεν ἐγώ 
τε καὶ συὺ εἶναι μὲν τι ἀγαθόν, εἶναι δέ τι ἡδύ, 
ΑἹ Ἃ ἌΣ Ἅ ας δ τς ν ς Υ Ἃ 3 - 

ἕτερον δὲ τὸ ἡδυ του αγαθου, ἕἑκατέρου δὲ αὐτοῖν 

μελέτην τινὰ εἶναι καὶ παρασκενὴν τῆς κτήσεως, 
τὴν μὲν τοῦ ἡδέος ϑήραν, τὴν δὲ τοῦ ἀγαθοῦ ---- ἩἌ ᾿φὸν ἰ οὐρανέ ἄλλ 'Α : 
αὐτὸ δέ μοι τοῦτο πρῶτον ἢ σύμφαθι, ἢ μή " 

σύμφῃς; ΚΑΑ͂. Οὕτω φημί. 
καρ. Ε{}0]1. Σ',. 1θι δή, ἃ καὶ πρὸς Ἐν" 

ἐγὼ ἔλεγον διομολόγησαΐ μοι, εἰ ἄρα σοι ἔδοξα 
»)» 2 ἣν ῇ 5 ῇ [φ ς Ἃ 2 

τότε ἀληθὴ λέγειν. ἕλεγον δὲ που, ὅτι ἢ μὲν οψο- 

ποιικὴ οὔ μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι, ἀλλ᾽ ἐμπειρία, ἡ σοι 
δ᾽ ἰατρική, λέγων, ὅτι ἡ μὲν τούτου οὗ ϑεραπεύει 

καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται καὶ τὴν αἰτίαν ὧν πράτ- 
τει, καὶ λόγον ἔχει τούτων ἑκάστου δοῦναι, ἡ 
2 , ς 9 δι 7 ἰμν ᾿Ξ “-ὋὉ Ἁ [Δ Ὶ ς 

ἰατρικὴ" Ἢ δ᾽ ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν ἡ 9ὲ- 

ραπεία αὐτῇ ἔστιν ἅπασα, κομιδῇ ἀτέχνως ἐπ᾿ 

αὐτὴν ἔρχεται, οὔτε τι τὴν φύσιν σκεψαμένῃ τῆς 
ηδονῆς οὔτε τὴν αἰτίαν, ἀλόγως τε παντάπασιν, 
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ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν διαριθμησαμένη, τριθῃ καὲ 
ἐμπειρία, μνήμην μόνον σωζομένη τοῦ εἰωθότος 

Β γίγνεσθαι, ᾧ δὴ καὶ πορίζεται τὰς ἡδονάς. ταῦτ᾽ 

οὖν πρῶτον σκόπει εἰ δοκεῖ σοι ἱκανῶς λέγεσθαι, 
καὶ εἶναί τινες καὶ περὲ ψυχὴν τοιαῦται ἄλλαι 
πραγματεῖαι, αἱ μὲν τεχνικαί, προμήθειαν τινα 

ἔχουσαι τοῦ βελτίστου περὶ τὴν ψυχήν, αἱ δὲ 
τούτου μὲν ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι δ᾽ αὖ, ὥσπερ 

ἐχεῖ, τὴν ἡδονὴν μόνον τῆς ψυχῆς, τίνα ἂν αὐτῇ 

τρόπον γίγνοιτο, ἥτις δὲ ἢ βελτίων η) χείρων τῶν 

ἡδονῶν οὔτε σχοπούμεναι, οὔτε μέλον αὐταῖς 

Ο ἄλλο ἢ χαρίζεσθαι μόνον, εἴτε βέλτιον εἴτε χεῖ- 

ρον. ἐμοὶ μὲν γάρ, ὦ Καλλίκλεις, δοκοῦσί τε 

εἶναι, καὶ ἔγωγέ φημι τὸ τοιοῦτον κολακείαν εἶναι 
κοιὶὶ περὶ σῶμα καὶ περὶ ψυχὴν καὶ περὶ ἄλλο, 
ὅτου ἂν τις τὴν ἡδονὴν ϑεραπεύῃ ἀσκέπτως ἔχων 
τοῦ ἀμείνονος τε καὶ τοῦ χείρονος " συ δὲ δηὴ πό- 
τερον συγκατατίθεσαι ἡμῖν περὶ τούτων τὴν αὖὐὖ- 
τὴν δόξαν ἢ ἀντίφῃς: ΚΑ͂ΖΔΑ͂. Οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ 
συγχωρώ, ἵνα σοι καὶ περανθῇ ὁ λόγος καὶ 7 0ρ- 

") γίᾳ τῷδε γαρίσωμαι. Σ'2. Πότερον δὲ περὶ μὲν 

μίαν ψυχήν ἔστι τοῦτο, περὶ δὲ δύο καὶ πολλὰς 

οὐκ ἔστιν; ΚΑ͂Ζ. Οὐκ, ἀλλὰ καὶ περὶ δύο καὲ 

περὶ πολλάς. Σ,2, Οὐκοῦν καὶ αθρόαις ἅμα 
χαρίζεσθαι ἔστι μηδὲν σκοπούμενον τὸ βέλτιστον ; 

ΚΑ“. Οἴμαι ἔγωγε. 

(καρ. ΠΥ. Σμ. "ἔχεις οὖν εἰπεῖν αἵτινές 
εἰσιν αἱ ἐπιτηδεύσεις αἷ τοῦτο ποιοῦσαι; ἥάλλον 

δέ, εἰ βούλει, ἐμοῦ ἐρωτῶντος, ἣ μὲν ἄν σοι δοκῇ 

τούτων εἶναι, φάθι, ἢ δ᾽ ἂν κιή, μὴ φάθι. πρῶ- 
Ἐ εβεον 
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τον δὲ σχεψώμεθα τὴν αὐλητικήν. οὐ δοκεῖ σοι Εἰ 

τοιαύτῃ τις εἶναι, ὦ Καλλίκλεις, τὴν ἡδονὴν ἡμῶν 
μόνον διώκειν, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν φροντίζειν; ΚΑΙ͂. 

“Μμοιγε δοκεῖ. ΣΙ). Οὐκοῦν καὶ αἷ τοιαίδε 

ἅπασαι, οἷον ἢ κιθαριστικὶ) ἢ ἕν τοῖς ἀγῶσι ; 
ΚΑ“. Ναί. Σ΄). Τί δὲ ἡ τῶν χορῶν διδασκα.- 

λία καὶ ἡ τῶν διθυράμθων ποίησις ; οὐ τοιαύτῃ 

τίς σοι καταφαίνεται ; ἢ ἡγεῖ τι φροντίζειν Κι- 
"παν τὸν ῆἼέλητος, ὅπως ἐρεῖ τι τοιοῦτον, ὅθεν 

«ἂν. οἵ ἀκούοντες βελτίους γίγνοιντο, ἢ ὃ τι μέλ-δοΣ 
Ἄει χαριεῖσθαι τῷ ὄχλῳ τῶν ϑεατῶν ; ΚΑΑ͂. 

Ἵν δὴ τοῦτό γε, ὦ ἰδώκρυτει, Κινησίου γε 

πέρι. ΧΣ42, Τί δὲ ὁ πατὴρ αὐτοῦ έλης ; ἢ 

πρὸς τὸ βέλτιστον βλέπων ἐδόκει σοι κιθαρῳδεῖν ; 

ἢ ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ πρὸς τὸ ἥδιστον ; ἡνία γοὶρ 
ἄδων τοὺς ϑεατάς. ἀλλὰ δη σκόπει" οὐχὶ ἥτε 
κιθαρῳδικὴ δοκεῖ σοι πᾶσα καὶ ἡ τῶν διθυράμθων 

ποίησις ἡδονῆς γάριν εὐρησθαι; ΚΑΖ. “Ἐμοι- 
γε. Ζ,). Τί δὲ δὴ) ἡ σεμνὴ αὕτη καὶ ϑαυμαστῇ Β 
ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακε ; πότε- 
οὖν ἐστιν αὐτῆς τὸ ἐπιχείρημα καὶ ἡ σπουδή, ὡς 
σοὶ δοκεῖ, γαρίζεσθαι τοῖς ϑεαταῖς μόνον, ἡ καὶ 

διαμάχεσθαι, ἐάν τι αὑτοῖς ἡδυ μὲν ἢ καὶ κε- 
χαριομένον, πονηρὸν δέ, ὅπως τοῦτο μὲν μη) ἐρεῖ, 
εἰ δέ τι τυγχάνει ἀηδὲς καὶ ὠφέλιμον, τοῦτο δὲ 
καὶ λέξει καὶ ἄσεται, ἐάν τε γαίρωσιν ἐάν τε μή; 

ποτέρως σοι δοκεῖ παρεσκευάσθαι ἢ τῶν τραγῳδι- 
ὧν ποίησις; ΚΑΩ͂Δ. Δῆλον δη τοῦτό γε, ὦ Σώ-Ο 

κρατες, ὅτι πρὸς τὴν ἡδονὴν μᾶλλον ὥρμηται καὶὲ 
τὸ χαρίζεσθαι τοῖς ϑεαταῖς. Σ' δ. Οὐκοῦν τὸ 
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τοιοῦτον, ὦ Καλλίκλεις, ἔφαμεν νῦν δὴ κολ 
κείαν εἶναι; ΚΑ. Πάνν γε. “2,2. Φέρε 
δή, εἴ τις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως πάσης τὸ τὲ 

μέλος καὶ τὸν ῥυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, ἄλλο τι ἢ 

λόγοι γίγνονται τὸ λειπόμενον; ΚΑ͂Α͂. ᾿4{ναγ- 

χη. ΧΣιΏ. Οὐκοῦν πρὸς πολὺν ὄχλον καὶ δῆμον 
ἢ οὗτοι λέγονται οἱ λόγοι. ΚΑ͂ΔΑ͂. Φημί. Σμ2. 
Ζ“ημηγορία ἄρα τίς ἐστιν ἡ ποιητική. ΚΑ͂Ζ. 

Φαίνετα. 52,2. Οὐκοῦν ῥητορικῇ δημηγορία 

ἂν εἴη. ἢ οὐ ῥητορεύειν δοκοῦσί σοι οἱ ποιηταὶ 
ἐν τοῖς ϑεάτροιςι: ΚΑΔΖΔ. "Εμοιγε. ΣΙ, Νῦν 
ἄρα ἡμεῖς εὑρήκαμεν ῥδητορικήν τινα πρὸς δῆμον 

" 

τοιοῦτον, οἷον παίδων τε ὁμοῦ καὶ γυναικῶν καὶ 
2 " Ἁ ’ Ἁ 2 ;) Ἃ 2 ἤ 

ἀνδρῶν, καὶ δούλων καὶ ἐλευθέρων, ἣν οὐ πᾶνυ 

ἀγάμεθα " χολακικὴν γὰρ αὐτήν φαμεν εἶναι. 
ΚΑ4. Πάνυ γε. 

(λΡρ. ΠΥῸὺἃἷ ΠῚ... Σ'ώ. Εἶεν. τί δὲ ἡ πρὸς τὸν 
᾿“θηναίων δῆμον ῥητορικῇ καὶ τοὺς ἄλλους 

δῇ 2 "-“Ὁ , ἃ Ἂν" 2 Υ͂ 

τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι δήμους τους τῶν ἐλευθέρων 

ἀνδρών, τί ποτε ἡμῖν αὕτη ἐστί ; πότερόν σοι δο- 

: κοῦσι πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ λέγειν οὗ ῥήτορες, 
’ 4 Ω͂ ς -ορ ς ͵ 

τούτου στοχαζόμενοι, ὁπῶς οἱ πολῖται ὡς βέλτι- 

στοι ἔσονται διὼ τοὺς αὐτών λόγους, ἢ καὶ οὗτοι 

πρὸς τὸ γαρίζεσθαι τοῖς πολίταις ὡρμημένοι, καὶ 
ἕνεκα τοῦ ἰδίου τοῦ αὐτῶν ὀλιγωροῦντες τοῦ κοι- 
νοῦ, ὥσπερ παισὲ προσομιλοῦσι τοῖς δήμοις, χαρί- 

3 ακ- Υ ’ 5 »: 

. ζεσθαι αὐτοῖς πειρώμενοι μόνον, εἰ δὲ γε βελτίους 

ἔσονται 5) χείρους διὰ ταῦτα, οὐδὲν φροντίζουσιν ; 

505 Λ΄ 441. Οὐχ ἁπλοῦν ἔτι τοῦτο ἐρωτᾷς " εἰσὲ μὲν 
ΩΝ [4] ’ “ Δ [4 «Ά [4 γαρ οὗ κηδόμενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν ἃ λέγου- 
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σι  χυς ᾿ ὦ . , 5 χι τὰ 
Ζ, εἰσὶ δὲ καὶ οἵους σὺ λέγεις. Σ42, ᾿Βξαρκεῖ. 

ἐ γὰρ καὶ τοῦτό ἐστι διπλοῦν, τὸ μὲν ἕτερόν που 
τούτου κολακεία ἂν εἴη καὶ αἰσχρὰ δημηγορία, 
ἘᾺΝ 4 ὦ ἣ ν , “ ς 
τὸ δ᾽ ἕτερον καλὸν, τὸ παρασχευάζειν, ὑπῶς ὡς 

βέλτισται ἔσονται τῶν πολιτῶν αἱ ψυχαί, καὶ 

διαμάχεσθαι λέγοντα το βέλτιστα, εἴτε ἡδίω εἴτε 

αηδέστερα ἔσται τοῖς ἀκούουσιν. ἀλλ᾽ οὐ πώποτε 
᾿ 5" Ν ς Ψ Ὁ 3 5) 

συ ταυτὴν εἰδὲς τὴν ῥητορικὴν " ἢ εἴ τινὰ ἔχεις 

τῶν ῥητόρων τοιοῦτον εἰπεῖν, τί οὐχὶ καὶ ἐμοὲ 

αὐτὸν ἔφρασας τίς ἐστιν; ΚΑΙ͂. ᾿Αλλὰ μὰ Δι᾿ 
οὐκ ἔχω ἔγωγέ σοι εἰπεῖν τῶν γε νῦν ρητόρων οὔ- 

δένα. Σ΄. Τί δέ; τῶν παλαιῶν ἔχεις τινα εἴ- 
πεῖν, δι᾽ ὄντινοα αἰτίαν ἔχουσιν ᾿Αθηναῖοι βελτί- 

ους γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἤρξατο δημηγορεῖν, 
9 "-Ὁ ’ Ψ, ’ 2] 2 Ν Ἂν Ν 

ἐν τῷ πρόσθεν γρονῷ γείρους ὃντὲς ; ἕγῶ μὲν γὰρ 

οὐχ οἶδα τίς ἐστιν οὗτος. ΚΑΖ. Τί δέ; Θε- 
39 2 ΡΥ 39 ’ὔ 

μιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα 

Β 

Γ 

καὶ Κίμωνα καὶ Μιλτιάδην καὶ Περικλέα του- 
τ ἍΝ τονὶ τὸν νεωστὶ τετελευτηκότα, οὗ καὶ σὺ ἀκὴη- 

ΕΥ Ὡ ’ 

χοάς; «Σ 2. Εἰ ἔστι γε, ὦ Καλλίκλεις, ἣν πρό- 
ν » 53 , 3 , ΤᾺ ΝΠ. ᾽, 

τερον σὺ ἔλεγες ἀρέτην, ἀληθής, τὸ τας ἐπιθυμίας 

ἀποπιμπλάναι καὶ τὸς αὑτοῦ καὶ τος τῶν ἄλλων " 

' δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅπερ ἐν τῷ ὑστέρῳ λόγῳ εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ὅπερ ἕν τᾷ ρῷ ΔΛὸγς 
ηναγκάσθημεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν, ὅτε αἵ μὲν τῶν 

ἐπιθυμιῶν πληρούμεναι βελτίω ποιοῦσι τὸν ἂν- 

θρῶπον, ταύτας μὲν ἀποτελεῖν, αἵ δὲ χείρω, μή" 

τοῦτο δὲ τέχνη τις εἶναι " τοιοῦτον ἄνδρα τούτων 
μ ) “« 2 μὴ 

τινοὶ γεγονέναι ἔχεις εἰπεῖν; ΚΑ͂ΖΙ. Οὐχ ἐχῶ 

ἔγωγε πῶς εἴπω. 

ν᾿ Οαρ ΠΧ. Σῇ. ᾿4λλ᾽ ἐὰν ζητῇς καλώο, 

[9 
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εὑρήσεις. ἴδωμεν δὴ οὑτωσὶν ἀτρέμα σχοπού- 
Ξ - Ν , ΄ 

μένοι, εἴ τις τούτων τοιοῦτος γέγονε. φέρε γάρ, 
ς Ψ μι. 32 Ἁ  ἘῚ 3 Ν, ῇ Υ͂ « ὉᾺ ὃ ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον λέγων ἃ ἂν 
λέγῃ ἄλλο τι οὐχ εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ᾽ ἀποθλέπων πρός 

ΚΙ ἣν 
τι; ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες δημιουργοὶ βλέ- ! 
ποντὲς πρὸς τὸ αὑτῶν ἔργον ἕχαστος οὐκ εἰχῇ τὰ 

: ἱ 
ἐκλεγόμενος προσφέρει ἃ προσφέρει πρὸς τὸ ἔργον ["" 
τὸ αὑτοῦ, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν εἶδός τι αὐτῷ σχῇ τοῦτο͵ | 

ὃ ἐργάζεται. οἷον εἰ βούλει ἰδεῖν τοὺς ζωγρά- 

φους, τοὺς οἰκοδόμους, τοὺς ναυπηγούς, τοὺς 
2 7 Υ “ ’ 3 
ἄλλους πάντας δημιουργούς, ὄντινα βούλει αὖ- 

-» ς 2 “ Ἀν ἢ Ω ’ἤ [4] 

τῶν, ὡς εἰς τάξιν τινο, ἕκαστος ἕκαστον τιθησιν ὁ 
ὍᾺ - Ὰ 7 Ἃ ΑΙ͂ “- [ΑΕ ς 

ἂν τιθῃ, καὶ προσαναγκαζει τὸ ἕτερον τῷ ἕτέρῷ 
᾿" ς , τ ον Χο 

δρ4 πρέπον τε εἶναι καὶ ἀρμόττειν, ἕως ἂν τὸ ἅπαν 

συστήσηται τεταγμένον τε καὶ κεχοσμημένον 
Ὁ Ἁ 44 ὃ Χ χλλ ὃ Ἁ Ἁ [4] πράγμα, καὶ οἵ τε δὴ ἄλλοι δημιουργοὶ καὶ οὕς 

γὺν δὴ ἐλέγομεν, οὗ περὶ τὸ σῶμα παιδοτρίθαι τε 

καὶ ἰατροί, κοσμοῦσί που τὸ σώμο, καὶ συντάττου- 
σιν. ὁμολογοῦμεν οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν, ἢ οὔ ; 
ΚΑΖ. "Ἔστω τοῦτο οὕτω. ΣΙ. Τάξεως ἄρα 

καὶ κόσμου τυχοῦσα οἰκία χρηστὴ ἂν εἴῃ, ἀταξίας 
Β δὲ μοχθηρά; ΚΑ͂Δ4. Φημί. Σ,Ὥ. Οὐκοῦν καὶ 

πλοῖον ὡσαύτως; ΚΑΖ. Ναί. Σ. Καὶ μὴν 

καὶ τὼ σώματά φαμὲν το ἡμέτερα; ΚΑΔΑ͂. 
Πάνυ γε. Σμ2. Τί δ᾽ ἡ ψυχή; ἀταξίας τυχοῦ- 

5} ’ »᾽ ’ Ζ Ἁ ’ ’ β 

σα ἔσται γρηστή, ἢ τάξεώς τε καὶ κόσμου τινός ; 
ΚΑ4. ᾿Ανάγκη ἔκ τῶν πρόσθεν καὶ τοῦτο συνο- 
μολογεῖν. Σ΄. Τί οὖν ὄνομά ἔστιν ἕν τῷ σώ- 

ματι τῷ ἐκ τῆς τάξεώς τε καὶ τοῦ κόσμου γιγνο- 
μένῳ; ΚΑΑ͂. “Ὑγίειαν καὶ ἰσχὺν ἴσως λέγεις. 

ἕ 8" 
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Σ,Ω. "Ἔγωγε. τί δὲ αὖ τῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐγχίψνο- Ὁ 

μένῳ ἐκ τῆς τάξεως καὶ τοῦ κόσμου ; πειρῶ ξῦ- 

ρεῖν καὶ εἰπεῖν ὥσπερ ἐκείνῳ τὸ ὄνομα. ΚΑ͵ΑἍἁΑ͂. 

Τί δὲ οὐκ αὐτὸς λέγεις, ὦ Σώκρατες ; «2,42. 

"4λλ᾽ εἴ σοι ἥδιόν ἔστιν, ἐγὼ ἐρῶ. σὺ δέ, ἂν 

μέν σοι δοκῶ ἐγὼ καλῶς λέγειν, φάθι" εἰ δὲ μή; 

ἔλεγχε καὶ μὴ ἐπίτρεπε. ἔμοιγε δοκεῖ ταῖς μὲν 

τοῦ σώματος τάξεσιν ὄνομα εἶναι ὑγιεινόν, ἐξ 

οὗ ἐν αὐτῷ ἡ ὑγίεια γίγνεται καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ 

τοῦ σώματος. ἔστι ταῦτα ἢ οὐκ ἔστιν; ΚΑΑ͂ » 

"ῃστι.. ΣΩ. Ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξεσί τε χα 

κοσμήσεσι νόμιμόν τε καὶ νόμος, ὅθεν καὶ νόμι 

μοι γίγνονται καὶ κόσμιοι" ταῦτα δ᾽ ἔστι δικαιο 

σύνη τε καὶ σωφροσύνη. φῇς, ἢ οὐ; ΚΑΑ͂ 

"ἤστω. 

Ολρ. 1.Χ. ΣΩ. Οὐκοῦν πρὸς ταῦτα αὖ βλέ 

ο πῶν ὃ ῥήτωρ ἐκεῖνος, ὃ τεχνικός τὲ καὶ ἀγα- 

᾿θός, καὶ τοὺς λόγους προσοίσει ταῖς ψυχαῖς οὖς 
ΠῚ 7 ἣ Α ἤ ς ’ Ἁ ἊΝ 

ἂν λέγῃ καὶ τὰς πράξεις ἀπᾶσας, και δώρον 

ἐάν τι διδῷ, δώσει, καὶ ἐάν τι ἀφαιρῆται, ἀφαι- 

ρήσεται, πρὸς τοῦτο ἀεὶ" τὸν νοῦν ἔχων, ὅπως Ἐ 

ἂν αὐτοῦ τοῖς πολίταις δικαιοσύνη μὲν ἕν ταῖς 

ψυχαῖς γίγνηται, ἀδικία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ 

σωφροσύνη μὲν ἐγγίγνηται, ἀκολασία δὲ ἀπαλ- 
΄ ἈΠ ἡ ΤΟΝ ΡῈ. Ω , 

λάττηται, καὶ ἡ ἄλλη ἀρετῇ ἐγγίγνηται, κακιῶ 
εἶ 2 ’ -οΣ“ Ὁ 21 ὲ 

ἊΝ 

δὲ ἀπίῃ; συγχωρεῖς, ἢ οὔ; ΚΑ͵Α͂. “Συγχωώρω. 

Σ,Ώ. Τί γὰρ ὄφελος, ὦ Καλλίκλεις, σώματί γε 
ν Ἁ ΙΑ 4 » Ἃ 

κάμνοντι καὶ μοχθηρῶς διακειμέενῷ σιτία πολλο 
’ Ἁ 4 ᾽ Ἃ Ὁ 2! "Ὁ" Ἁ 

διδόναι καὶ τὰ ἥδιστα ἡ ποτὰ ἢ ἀλλ᾽ ὁτιοῦν, ὃ 
ἀγινϑν ν ἢ ἈΝ ΟΝ νὉ) ς. Ὁ ’ ἋΝ ΕῚ ΄, 

ιὴ ὀνήσει αὐτὸ ἔσθ᾽ ὁτὲ πλέον ἢ τουναντίον. κα- 
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δοῦτά γε τὸν δίκαιον λόγον, καὶ ἔλαττον, ἔστι ταῦ- 
τα; ΚΑΔΑ͂. 'Εστω. Σ,Ώ. Οὐ γάρ, οἶμαι, λυ- 
σιτελεῖ μετοὶ μοχθηρίας σώματος ζὴν ἀνθρώπῳ" 
ἀνάγκῃ γορ οὕτω καὶ ζὴν μοχθηρῶς. ἢ ουχ 

οὕτω; ΚΑ͂Δ. Ναί. Σ. Οὐκοῦν καὶ τὰς 

ἐπιθυμίας ἀποπιμπλάναι, οἷον πεινῶντα φαγεῖν 
ὅσον βούλεται ἢ διψῶντα πιεῖν, ὑγιαίνοντα μὲν 

ἐῶσιν οἱ ἰατροὶ ὡς τὰ πολλά, κάμνοντα δέ, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν οὐδέποτ᾽ ἐῶσιν ἐμπίπλασθαι ὧν ἐπι- 
θυμεῖ ; συγχωρεῖς τοῦτό γε καὶ σύ; ΚΑΑ͂. 

ΒΕ γωγε. Σ2. Περὶ δὲ ψυχήν, ὦ ἄριστε, οὐχ ὃ αὖ- 
τὸς τρόπος ; ἕως μὲν ἂν πονηρὸ ἢ, ἀνόητός τε οὔ: 
σα καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄδικος καὶ ἀνόσιος, εἴργειν 
αὐτὴν δεῖ τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ μὴ ἐπιτρέπειν ἄλλ᾽ 
ἄττα ποιεῖν ἢ ἀφ᾽ ὧν βελτίων ἔσται; φῇς, ἢ οὔ; 
ΚΑ4. Φημί. Σ΄. Οὕτω γάρ που αὐτῇ ἄμει- 
γον τῇ ψυχῇ. ΚΑ͂͵Α͂. Πάνυ γε. Σ.). Οὐκοῦν 

τὸ εἴργειν ἐστὶν ἀφ᾽ ὧν ἐπιθυμεῖ κολάζειν ; 

ΚΑ,ΖἉΩ͂. Ναί. Σ,. Τὸ κολάζεσθαι ἄρα τῇ ψυ- 
χῇ ἀμεινόν ἐστιν ἢ ἡ ἀκολασία, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ 

ὦ ον. ΚΑΛ. Οὐκ οἶδ᾽ ἅττα λέγεις, ὦ Σώκρα- 
τες, ἀλλ᾽ ἄλλον τινὰ ἐρώτα. Σ“). Οὗτος ἀνὴρ 
οὐχ ὑπομένει ὠφελούμενος καὶ αὐτὸς τοῦτο πά- 
σχων, περὶ οὗ ὁ λόγος ἐστί, κολαζόμενος. ΚΑ ΔΖ. 
Οὐδέ γέ μοι μέλει οὐδὲν ὧν συ λέγεις, καὶ ταῦτά 
σοι ΤΠ οργίον γάριν ἀπεχρινάμην. ΣίΔ. Μΐεν. 
τί οὖν δὴ ποιήσομεν ; μεταξυ τὸν λόγον κατα- -{τ 

λύομεν; ΚΑΙ͂. Αὐτὸς γνώσει. Σ,. ᾿Αλλ᾽ 
Ὁ οὐδὲ τοὺς μύθους φασὶ μεταξυ ϑέμις εἶναι κατα- 

λείπειν, ἀλλ᾽ ἐπιθέντας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἄνευ 



ΚΑ ΑΑΑμμο, το ολδου ὑνυλον χα 

θοῷ ΡΙΜΑΤΟΝΙΒ 

κεφαλῆς περιίῃ. ἀπόκριναι οὖν καὶ τὰ λοιπά, 
ἵνα ἡμῖν ὁ λόγος κεφαλὴν λάθῃ. 

καρ. 0Χ]1. ΚΑΖ. “(Ὡς βίαιος εἶ, ὦ Σώκρα- 
τες. ἐὰν δὲ ἐμοὶ πείθῃ, ἐάσεις χαίρειν τοῦτον 

τὸν λόγον, ἢ καὶ ἄλλῳ τῳ διαλέξει. Σ.“). Τίς 
οὖν ἄλλος ἐθέλει; μὴ γάρ τοι ἀτελῇ γε τὸν λό- 
γον καταλείπωμεν. ΚΑΙΖ. Αὐτὸς δὲ οὐκ ἂν 
δύναιο διελθεῖν τὸν λόγον, ἢ λέγων κατοὶ σαντὸν 

ἢ ἀποκρινόμενος σαυτῷ; .Σ2. Ἵνα μοι τὸ τοῦ 
᾿Επιχάρμου γένηται, ἃ πρὸ τοῦ δύο ἄνδρες ἔλε- 
γον, εἷς ὧν ἱκανὸς γένωμαι. ἀτοὶρ κινδυνεύει 
ἀναγκαιότατον εἶναι οὕτως. εἰ μέντοι ποιήσο- 
μεν, οἶμαι ἔγωγε χρῆναι πάντας ἡμᾶς φιλονείκως 
ἔχειν πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ ἀληθὲς τί ἐστι περὶ ὧν 
λέγομεν καὶ τί ψεῦδος κοινὸν γοὺρ ἀγαθὸν 

ἅπασι φανερὸν γενέσθαι αὐτό. δίειμι μὲν οὖν 

τῷ λόγῳ ἐγὼ ὡς ἂν μοι δοκῇ ἔχειν" ἐὸν δέ τῳ ῦθ6 
ὑμών μὴ τοὶ ὄντα δοχκώ ὁμολογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ 
ἀντιλαμθάνεσθαι καὶ ἐλέγχειν. οὐδὲ γάρ τοι 

ἔγωγε εἰδῶς λέγω ἃ λέγω, ἀλλὰ ξητώ κοινῇ μεθ᾽ 

ὑμῶν, ὥστε, ἄν τι φαίνηται λέγων ὃ ἀμφισθητῶν 
- ἐμοί, ἐγὼ πρῶτος συγχωρήσομαι. λέγω μέντοι 

ταῦτα, εἰ δοκεῖ γρῆναι διαπερανθήναι τὸν λό- 

γον" εἰ δὲ μὴ βούλεσθε, ἐῶμεν δὴ χαίρειν καὶ 
ἀπίωμεν. 7ῸΡ. ᾿Αλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ὦ 
“Σώκρατες, χρῆναί πω ἀπιέναι, ἀλλο διεξελθεῖν Β 

σε τὸν λόγον φαίνεται δέ μοι καὶ τοῖς ἄλλοις 
δοκεῖν. βούλομαι γαὶρ ἔγωγε καὶ αὐτὸς ἀκοῦσαΐζ 
σον αὐτοῦ διιόντος τὸ ἐπίλοιπα. ΖΣ“}. ᾿“λλα 
μὲν δή, ὦ ὦ Τοργία, καὶ αὐτὸς ἡδέως μὲν ἂν Καλ- 



᾿ΘΟΒΟΘΙΑΒ. ο᾽, 

λικλεῖ τούτῳ ἔτι διελεγόμην, ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ Ἀλει ι 7 μῆ 9 ι { 
9 “-Ὁ ᾿᾿ "“Ὁ "“ ’ὔ 

᾿Αμφίονος ἀπέδωκα, δῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήθου" 
ἐπειδηῃ δὲ σύ, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἐθέλεις συνδια - 

περᾶναι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οὖν ἐμοῦ γὲ ἀκούων 
Ο ἐπιλαμθάνου, ἐάν τί σοι δοκῶ μὴ καλῶς λέγειν 

΄ 2ν 3 ἷ 3 3 Δ .7 ΄ 
καὶ μὲ ἕἑαν ξξελέγξῃς, οὐκ ἀχθεσθήσομαῖ δοις 

ὥσπερ συ ἑμοί, ἀλλοὶ μέγιστος εὐεργέτης παρ᾽ 
ἐμοὶ ἀναγεγράψει. ΚΑ͂Ζ. “έγε, ὦ ᾽γαθέ, αὐτὸς -- 
καὶ πέραινε. ὍΝ 

»ο ρὸ , 

ὅκρ. 1ΧΠ. Σ'. "Ζἄκουε δὴ ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ “ 
ἀναλαθόντος τὸν λόγον. “4ρα τὸ ηἡδυὺ καὶ τὸ 

Ψ ἣν Ἃ 3 ἜΣ 9 39 ’ὔ ς 2 Ἃ - δὶ 

ἄγαθον τὸ αὐτὸ ἔστιν; θΘὺ ταῦτον, ὡς ἐγῶ καὶ 

Καλλικλῆς ὡμολογήσαμεν. Πότερον δὲ τὸ ἡδυ 
ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ πρακτέον, ἢ τὸ ἀγαθὸν ἕνεκα 
τοῦ ἡδέος: 170 ἡδυ ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ. ᾿Πδυ 

Ὁ δέ ἐστι τοῦτο, οὗ παραγενομένον ἡδόμεθα ; ἀγα- 
Ἁ ᾿ς τὰ ’ 2 ά 2 , 

θοὸν δέ, οὐ παρόντος ἀγαθοί ἕσμεν; Μίανυ γε. 

᾿“λλὰ μὴν ἀγαθοί γέ ἐσμεν καὶ ἡμεῖς καὶ τἄλλα 
πάντα ὅσο ἀγαθαί ἐστιν, ἀρετῆς τινος παραγενο- 
μένης; "ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, ὦ Καλ- "Ὁ 
λίκλεις. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ ἢ γε ἀρετὴ ἑκάστου, καὶ 
σχεύους καὶ σώματος καὶ ψυχῆς αὖ καὶ ζώου 

᾽ 3 μὰ 2 Ὃ»" ’ ’ 

παντός, οὐ τῷ ξείχῃ καλλιστα παραγίγνεται, 
3 ᾿ ’ Ἁ 9 ἤ Ἁ ἤ Ὡ ς ἜΑΣ 

ἀλλὰ τάξει καὶ ὀρθότητι καὶ τέχνῃ, ἥτις ἑκάστῳ 
2 ἘΣ 5 »} ὡ 
ἀποδέδοται αὐτῶν. ἀρα ἔστι ταῦτα; ᾿γὼ μὲν 

Ε γάρ φημι. Τ7άξει ἄρα τεταγμένον καὶ κεκοσμη- 

μένον ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἑκάστου; Φαίην ἂν ἔγωγε. 
Κόσμος τις ἄρα ἐγγενόμενος ἐν ἑκάστῳ ὃ ἑκάστου 

οἰκεῖος ἀγαθὸν παρέχει ἕχαστον τῶν ὄντων; 
᾽1 ο»- 3, 

ἔμοιγε δοκεῖ. Καὶ ψυχὴ ἄρα κόσμον ἔχουσα 
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τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων τῆς ἀκοσμήτου ; ᾿«νάγκη.. 
᾿“λλὰ μὴν ἣ γε κόσμον ἔχουσα κοσμία; Πώς 
γοὺρ οὐ μέλλει: Ἢ δέ γε κοσμία σώφρων ; 501 
Πολλῃ ἀνάγκη. Ἢ ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαθή. 
᾿Εγὼ μὲν οὐκ ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλα φάναι, ὦ 
φίλε Καλλίκλεις" συ δ᾽ εἰ ἔχεις, δίδασκε. ΚΑ. 
“γ᾽, ὦ ᾽γαθέ. Σ΄, Ζέγω δὴ, ὅτι, εἰ ἡ σώφρων 
ἀγαθή ἐστιν, ἡ τοὐναντίον τῇ σώφρονι πεπονθυῖα 
κακή ἐστιν. ἣν δὲ αὕτη ἡ ἄφρων τὲ καὶ ἀκό- 
λᾶστος; “Πάνυ γε. Καὶ μὴν ὅ γε σώφρων το 
προσήκοντα, πράττοι ἂν καὶ περὶ ϑεοὺς καὶ περὲ 
ἀνθρώπους; οὐ γὰρ ἂν σωφρονοῖ τοὶ μὴ προσή- 

Ἶ 3 , “59 ᾿ {“ 
κοντὰ πράττων.υΌ σἀἄδαγκη ταῦυτ᾽ εἶναι οὕτω. -ἴ 

Καὶ μὴν περὶ μὲν ἀνθρώπους τὸ προσήκοντα 1} 
ἤ “4; ἣὮ δ ϑν “ Α Ν Χ ΠΩ 

πρόττων δίκαι᾽ ἂν πράττοι, περὶ δὲ ϑεοὺῦς οσιο" 
Ἃ Ν Ἁ 4 δ 4 2 Ἕ » 

τον δὲ τὰ δίκαια καὶ ὁσια πράττοντα ἀνάγκη δί- 
Ἀν Η͂ν» 2, Ὁ» Ἁ Ἁ 

καίον καὶ ὁσιον εἶναι; ἤστιταῦτα. Καὶ μὲν 

δὴ καὶ ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη ; οὐ γὲὰρ δὴ σώφρονος 
ἀνδρός ἐστιν οὔτε διώκειν οὔτε φεύγειν ἃ μ᾽) προοσ- 
’ ΕῚ 4 ΑΔ ε"Ὁ- Ἁ “4 Α 32 ῇ 

ηκει, αλλ᾽ αἱ δεῖ καὶ πράγματα καὶ ἀνθρώπους 
ν τς ᾿ ν Ἷ Ἷ ᾿ ’ Ν: ΤΣ 

καὶ ἡδονας καὶ λύπας φεύγειν καὶ διώκειν, καὶ 
ς 4 - σ -“ [σέ Ν 

ὑπομένοντα καρτερεῖν ὁπουν δεῖ" ὥστε πολλη 

ἀνάγκη, ὦ Καλλίκλεις, τὸν σώφρονα ὥσπερ διήλ- 
θομεν, δίκαιον ὄντα καὶ ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον ἀγα- 
θὸν ἄνδρα εἶναι τελέως, τὸν δὲ ἀγαθὸν εὖ τε καὶ 

- ,ὔ “οι ,ὔ δ 4 - ’ 5 
καλῶς πράττειν ἃ ὧν πράττῃ, τον δ᾽ εὖ πράττον- 

7 ΄. ᾿ 3 ᾽’ ἣ» Ἁ Ἃ 

τὰ μακάριον τε καὶ εὐδαίμονο, εἶναι, τὸν δὲ πο- 
Χ ᾿ - ῇ ΧΘλ “ δ᾽ ἍἋ 

τ Ψῃρὸν καὶ κακῶς πράττοντα ἄθλιον. οὗτος δ᾽ ἂν 

-ἡ. εἴη ὃ ἐναντίως ἔχων τῷ σώφρονι, ὁ ἀκόλαστος, ὃν 

συ ἐπήνεις. λΡ. {Χ1Π. ᾿1 ̓ γὼ μὲν οὖν ταῦτα 
Ν᾿, -: 

΄ 



ἿΑ 

ΘΟΒΟΙΑΒ. 95 

οὕτω τίθεμαι καΐ φημι ταῦτα ἀληθὴ εἶναι. εἶ δὲ 
. “ ς 5) 3 » 

Ὁ ἔστιν ἀληθῆ, τὸν βουλόμενον, ὡς ἔοικεν, εὐδαΐ- 
μονο, εἶναι σωφροσύνην μὲν διωκτέον καὶ ἀσκη- 

, 2 Ψ").Ἅ λ ξ 5! ἫΝ ΑΙ͂ 

τέον, ἀκολασίαν δὲ φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκοα-. 
“ Ἃ 

στος ἡμῶν, καὶ παρασκευαστέον μάλιστα μὲν 
Ν - -“ Ἃ Ν - ΕΒ. 

μηδὲν δεῖσθαι τοῦ κολάζεσθαι, ἐὰν δὲ δεηθῇ ἢ 
αὐτὸς ἢ ἄλλος τις τῶν οἰκείων, ἢ) ἰδιώτης ἢ πόλις, 

ἐπιθετέον δίκην καὶ κολαστέον, εἰ μέλλει εὐδαί- 
μῶν εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ ὁ σκοπὸς εἶναι, 

79. ἥ Νν ῳ΄-" ᾿ , Ε - 
πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, καὶ πάντα εἰς τοῦτο 
τὰ αὑτοῦ συντείνοντα καὶ τὸ τῆς πόλεως, ὅπως 

" δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφροσύνη τῷ μακαρίῳ 
4 5) [σέ ’ 2 2 ’ 

μέλλοντι ἔσεσθοι, οὐτῶ πράττειν, οὐκ ἐπιθυμίας 

ἐώντα ἀκολάστους εἶναι καὶ ταύτας ἐπιχειροῦντα 
πληροῦν, ἀνήνυτον κακόν, λῃστοῦ βίον ζώνται. 

γ} Ν ΕΝ 2] αροσρῆ δῆρες γ χρρΣ ι »ν 5» ε 
οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ προσφιλῆς ἂν εἴη ὁ 

“ Ι! "- «« δὴ 

τοιοῦτος οὔτε ϑεῷ " κοινωνεῖν γοὶρ ἀδύνατος " 
Ὁ Ν Ἂ: 8 ’ ’, 2 δ). 3ὔ Ἃ 
ὅτῳ δὲ μὴ ἕνι κοινωνίοι, φιλία οὐκ ἂν δι φασι “ 

δ᾽ οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ ὀνροθθὸν κοιὶὶ γὴν 

δ08 καὶ ϑεους καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχει 
κοιὶὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶὲ 
δικαιότητα, ---- καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κό- 

σμον καλοῦσιν, ὦ ἕταῖρε, ---- οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ 
ἀκολασίαν. συ δέ μοι δοκεῖς οὐ προσέχειν τὸν 

ΡῈ ἤ Ἁ ὑπί Ἁ 2] 2 Ἃ ἤ [4 

νουν τούτοις, καὶ ταὺυτο σοφος ὥν, ἀλλο λέληθε 

σε, ὅτι ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρικῇ καὶ ἐν ϑεοῖς καὶ ἐν 
ἀνθρώποις μέγα δύναται. συ δὲ πλεονεξίαν οἴει 

στιν τσ ,ν-Ὁ......ὕ...ἀῷ 

δεῖν ἀσκεῖν " γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖς. Μἶεν. ἢ 
Β ἐξελεγκτέος δὴ οὗτος ὃ λόγος ἡμῖν ἐστιν, ὡς οὐ 

δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης κτήσει εὐδαίμονες 

Ὡ 

ν΄ «05 "αἴ 
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οἱ εὐδαίμονες, κακίας δὲ οἱ ἄθλιοι" ἢ εἰ οὗτος 

ἀληθής ἐστι, σκεπτέον τί τὰ συμθαίνοντα. το 

πρόσθεν ἐκεῖνα, ὦ Καλλίκλεις, συμθαίνει πάντα; 
5 9 “" 7 2 3 ἥ ΄ 7 

ἐφ᾽ οἷς σύ μὲ ἤρου, εἰ σπουδαζῶν λέγοιμι, λε- 

γοντα, ὅτι κατηγορητέον εἴη καὶ αὑτοῦ καὶ υἷξος 

καὶ ἑταίρου, ἐάν τι ἀδικῇ, καὶ τῇ ῥητορικῇ ἐπὶ 
ἮΝ ῇἴ “Ν « ᾿» 2 ’ 32 

τοῦτο χρηστέον. καὶ ἃ Πωλον οαἰσχυνῃ ᾧῷου 
» 5 ὑν. τ᾿ ᾿ : » “- 

συγχωρεῖν, ἀληθὴη ἄρα ἦν, τὸ εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦυ 

ἀδικεῖσθαι, ὅσῳπερ αἴσχιον, τοσούτῳ κάκιον " καὶ 
Ἄ ’ 2 - ς Ἂ 5} Ὺ; 

τὸν μέλλοντα ὀρθῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι δίκαιον 

ἄρα δεῖ εἶναι καὶ ἐπιστήμονα τῶν δικαίων, ὃ αὖ 
Ὕ ΄ 5} - 9 , ,ὔ ς τῇ 

- Ζοργίαν ἔφη Πώλος δι᾽ αἰσχύνην ομολογῆησαι. 

καρ. ΠΧΙΥ΄-. Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, σκεψώ- 

μεθα τί ποτ᾽ ἐστὶν ἃ συ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἄρα καλῶς 
ΝῚ Ι ς 3 3 3 ," ) 

λέγεται, ἢ οὔ, ὡς ἄρα ἐγὼ οὐχ οἷός τ᾽ εἰμὶ βοη-. 
θῆσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε τῶν φίλων οὐδενὲ οὐδὲ 

ι͵ἑ ΓΌΝΟΝ παρ"... 

τῶν οἰχείων, οὐδ᾽ ἐκσῶσαι ἐκ τῶν μεγίστων κινδύ- 
32 Ἁ Ν 2 ΝΝ βῳ ,; ἰφι ς 32) 

γῶν, εἰμὶ δὲ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ ὡσπερ οἱ ἄτιμοι Ὁ 
ἊΝ ΓΡΣ ἤ 2 ΄' 4 Ν 

τοῦ ἐθέλοντος, ἄν τε τύπτειν βουληται, τὸ νεα- 

νικὸν δὴ τοῦτο τοῦ σοῦ λόγον, ἐπὶ κόῤῥης, ἐάν 
τε χρήματα ἀφαιρεῖσθαι, ἐάν τε ἐκθάλλειν ἐκ τῆς 

πόλεως, ἐάν τε, τὸ ἔσχατον, ἀποκτεῖναι" καὶ οὕτω 
ω 2» ς 

διακεῖσθαι πάντων δ αἴσχιστόν ἔστιν, ὡς ὃ σὸς 
ς Ν Ἂ ἢ ’ ἰχ, ᾿' Ν 9] 3; 

λόγος. ὁ δὲ δὴ ἐμός, ὅστις πολλάκις μὲν ἤδη εἰν 
- Ἃ Ἅ ;ὔ δ ΐΓ 21 

ρηται, οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ ἔτι λέγεσθαι" οὔ φη- 

μι, ὦ Καλλίκλεις, τὸ τύπτεσθαι ἐπὶ κόῤῥης ἀδίκως Ἐ 
5, Ἵ" ᾿] ᾽ Ν ῇ 2; Ὶ 

αἴσχιστον εἶναι, οὐδὲ γε τὸ τέμνεσθαι οὔτε τὸ 
," πιὉΨἉ Ν 2! δ. ῇ 2 Ἐπ ᾿ 7 

σῶμα, τὸ ἐμὸν οὔτε τὸ βαλάντιον, ἀλλα τὸ τυπτειν 
ἈΠ 39 Ἄ Ἁ ἊΝ, 2 Ν 542 Ἁ ῇ Ἁ 5 

καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ ἀδίκως καὶ τέμνειν καὶ αἱ- 
͵ ΕῚ 

σχιον καὶ κάκιον, καὶ κλέπτειν γε ἅμα καὶ ἀνδρα- 
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-“ ς “Ὡ 

ποδίζεσθαι καὶ τοιχωρυχεῖν καὶ συλλήθδην ὁτιοῦν 
ἀδικεῖν καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμοὸ τῷ αδικοῦντι καὶ αἷἵ- 

Ἁ 7 5" »Ν 2 Ἁ “ 2 4 

σχιον καὶ κάκιον εἴνοι ἢ ἕμοι τῷ αδικουμένῳ. 
-- “ὦ ! Ἂν ωἭ 2 αὖ 5) ’ὔ 

ταῦτα ἡμῖν ἄνω ἑἕκχεῖ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις 
δθθοὕτω φανέντα, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέχεται καὶ δέ- 

δεται, κοιὶ εἰ ἀγροικότερόν τι εἰπεῖν ἐστι, σιδηροῖς 

καὶ ἀδαμαντίνοις λόγοις, ὡς γοῦν ἂν δόξειεν 

οὑτωσίν, οὖς συ εἰ μὴ λύσεις ἢ σοῦ τις νεανικώ- 
τερος, οὐχ οἷόν τε, ἄλλως λέγοντα ἢ ὡς ἐγὼ νῦν 
λέγω, καλῶς λέγειν " ἐπεὶ ἔμοιγε ὁ αὐτὸς λόγος 
ἐστὶν ἀεί, ὅτι ἐγὼ ταῦτα οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει, ὅτι 
μέντοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα, ὥσπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός 

Β τ᾽ ἐστὶν ἄλλως λέγων μὴ οὐ καταγέλαστος εἶναι. 

ἐγὼ μὲν οὖν αὖ τίθημι ταῦτα οὕτως ἔχειν. εἰ δὲ 
οὕτως ἔχει, καὶ μέγιστον τῶν κοκῶν ἔστιν ἡ ἀδι- 
κίο, τῷ ἀδικοῦντι, καὶ ἔτι τούτου μεῖζον μεγίστου 
ὄντος, εἰ οἷόν τε, τὸ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην, 

θεῖν ἑαυτῷ καταγέλαστος ἂν τῇ ἀληθείᾳ εἴῃ 

ΠΝ οὐ ταύτην, ἥτις ἀποτρέιμει τὴν μεριίσζῃν 
ἡμῶν βλάδην; ; ἀλλὰ πολλὴ ἀνάγκη ταύτην εἶναι 

τὴν αἰσχίστην βοήθειαν, μὴ δύνασθαι βοηθεῖν 

μἤτε ἑαυτῷ μῆτε τοῖς αὑτοῦ φίλοις τε καὶ οἰκεί- 
Ὃ οἷς, δευτέραν δὲ τὴν τοῦ δευτέρου κακοῦ καὶ τρί- 

τὴν τὴν τοῦ τρίτου, καὶ τἄλλα οὕτως" ὡς ἕχά- 
στου κακοῦ μέγεθος πέφυκεν, οὕτω καὶ κάλλος 
τοῦ δυνατὸν εἶναι ἐφ᾽ ἕκαστα, βοηθεῖν καὶ αἰσχύ- 
νῃ τοῦ μή. ἄρα ἄλλως, ἢ οὕτως ἔγει, ὦ Καλλί. 

π΄ ςἀλεὶς. Καὶ 41. Οὐχ ἄλλως. 
"- 

τὸ, ΟΑΡ. ΠΧΥ. Σ.. Δυοῖν οὖν ὄντοιν, τοῦ ἀδι- 
ἘΦΉδΩὰ 9 



θὰ ΟΡΙΠΑΤΟΝΙΩ͂ τὴ 

κεῖν τε καὶ ἀδικεῖσθαι, μεῖζον μέν φαμεν κακὸν 
Δ - 3} ν ἃ γν -" Ἰκ Ἐ} δ 

τὸ αδικεῖν, ἔλαττον δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι. τί οὖν ἂν 

παρασκευασάμενος ἄνθρωπος βοηθήσειεν αὑτῷ, 
ὥστε ἀμφοτέρας τοὶς ὠφελείας ταύτας ἔχειν, τήν Ὁ 
τε ἀπὸ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἀπὸ τοὺ μὴ ἀδι- 
κεῖσθαι ; πότερα δύναμιν, ἢ βούλησιν ; ὧδε δὲ 
λέγω" πότερον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ 
ἀδικήσεται, ἢ) ἐὰν δύναμιν παρασχενάσηται τοῦ 
μὴ ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται; ΚΑΑ͂. Ζ4ὴλον 

δὴ τοῦτό γε, ὅτι ἑὸν δύναμιν. Σ42. Τί δὲ δὴ 
τοῦ ἀδικεῖν ; πότερον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖν, 
ἱκανὸν τοῦτ᾽ ἐστίν ---- οὗ γὰρ ἀδικήσει ----, ἢ καὶ 
ἐπὶ τοῦτο δεῖ δύναμίν τινα καὶ τέχνην παρα- 
δ ’ὔ Ω ε 2.Ν Ἁ (θ 2 Ν Ἁ 2} ’ κενάσασθαι, ὡς, ἐὸν μὴ μάθῃ αὐτὼ καὶ ἀσκήσῃ, 
ἀδικήσει: Τι οὐκ αὐτό γέ μοι τοῦτο ἀπεκχρίνω, 
ὦ Καλλίχλεις ; πότερόν σοι δοκοῦμεν ὀρθῶς 
ἀναγκασθῆναι ὁμολογεῖν ἕν τοῖς ἔμπροσθεν λό- 

3 [4 Ἁ Ἣ" 3» 2] εν ς ἤ 

γοις ἐγώ τε καὶ Π]ώλος, ἡ οὔ, ἡνίκα ὡμολογήσα- 
Ψ,). ’ 2 -“ 32 9 2! 

μὲν μηδένα βουλόμενον ἀδικεῖν, ἀλλ᾽ ἄκοντας 
τοὺς ἀδικοῦντας πάντας ἀδικεῖν; ΚΑ͂ΔΖ. ᾿Ἐστω 

; γή 5 ῇ ἰκι σ , 
σοι τουτο, ὦ «Σώκρατες, οὕτως, ἵνα διαπεράνῃς δι0 

τὸν λόγον. Σ΄. Καὶ ἐπὶ τοῦτο ἄρα, ὡς ἔοικε, 

παρασκευαστέον ἐστὶ δύναμίν τινα καὶ τέχνην, 
ὅπως μῃ ἀδικήσωμεν. ΚΑ͂. Πάνυ γε. Σ.Ώ. 
7ίς οὖν ποτ᾽ ἐστὲ τέγνη τῆς παροσχευῆς τοῦ 

Ἂ 2 ἂν »" ξ ν ͵ ἯΣ, ψ Ξ πὶ Ἁ 

“ηδεν' ἀδικεῖσθαι ἢ ὡς ολίγιστα ; σκέψαι, εἰ σοί 

δοκεῖ ἥπερ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γοὺρ δοκεῖ ἥδε" ἢ 

αὐτὸν ἄρχειν δεῖν ἐν τῇ πόλει ἢ καὶ τυραννεῖν, 
5}: ἢ τῆς ὑπαρχούσης πολιτείας ἑταῖρον εἶναι. 

ΟἸΚΑ͂Δ. Ὁρᾷς, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐγὼ ἕτοιμός εἶμι, 
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Β ἐπαινεῖν, ἄν τι καλῶς λέγῃς ; τοῦτό μοι δοκεῖς 
πάνυ καλῶς εἰρηκέναι. 

ΟΑρ. ὺΧΥῚ. Σμ). Σκόπει δὴ καὶ τόδε ἐάν σοι 
δοκώ εὖ λέγειν. φίλος μοι δοκεῖ ἕκαστος ἕκά- 
στῳ εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, ὅνπερ οἱ παλαιοΐ 
τε καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὁ ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ. οὐ 
καὶ σοί; ΚΑ,Α͂. "ἔμοιγε. Σ,42). Οὐκοῦν ὅπου 
τύραννός ἐστιν ἄρχων ἄγριος καὶ ἀπαίδευτος, εἴ 
τις τούτου ἕν τῇ πόλει πολυ βελτίων εἴη, φο- 
θοῖτο δήπου ἂν αὐτὸν ὁ τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ 

Ο ἅπαντος τοῦ νοῦ οὐκ ἂν ποτὲ δύναιτο φίλος 
γενέσθαι; ΚΑ. ᾿Εστι ταῦτα. Σ,Ὦ. Οὐδέ 
γε εἴ τις πολυ φαυλότερος εἴῃ, οὐδ᾽ ἂν οὗτος " 

| 

καταφρονοῖ γοὺρ ἂν αὐτοῦ ὃ τύραννος καὶ οὐχ 

ἄν ποτε ὡς πρὸς φίλον σπουδάσει. ΚΑΑ͂. Κα. 
τοῦτ᾽ ἀληθῆ. Σ'ΜΔ. “είπεται δη ἐκεῖνος μόνος 
ἄξιος λόγον φίλος τῷ τοιούτῳ, ὃς ἄν, ὁμοήθ 95 Λογοῦὺ φῳ η Ὁ, ὃς ἂν, ὁμοήθης 
2; ΡῚ Ἃ “4 Ἃ 2 ἰγ 2 ἤ 29! 

ὧν, τοαυτῶ ψέγων καὶ ἑπαινῶν ἐθέλῃ ἄρχεσθαι 

καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ ἄρχοντι. οὗτος μέγα ἐν ταύ- 
Ὅ τῇ τῇ πόλει δυνήσεται" τοῦτον οὐδεὶς γαίΐίρων 

ἀδικήσει. οὐχ οὕτως ἔχει; ΚΑ͂ἉΑ͂. Ναί. ΣΏ. 
Μὲὶ ἄρα τις ἐννοήσειεν ἕν ταύτῃ τῇ πόλει τῶν 

Τί ὙᾺ ’ 3 Ν , ὃ ΄ Ἂὰ λῚ νέων, Τίνα, ἂν τρόπον ἐγὼ μέγα δυναίμην καὶ 
μηδείς με ἀδικοίη, αὕτη, ὡς ἔοικεν, αὐτῷ ὃδός 
ΒῚ 3 Ἂν 2 ἤ 2 ’ ε Ἃ ακ-ὄ 2 -« 

ἐστιν, ευὐθυς ἐκ νέου ἐθιζειν αὐτον τοῖς αὑτοῖς 

χαίρειν καὶ ἄχθεσθαι τῷ δεσπότῃ, καὶ παρα- 
σκευάζειν, ὅπως ὅτι μάλιστα ὅμοιος ἔσται ἐκείνῳ. 

Εοὐχ οὕτως; ΚΑ4Δ. Ναί. Σ.. Οὐκοῦν τού- 

τῷ τὸ μὲν μη ἀδικεῖσθαι καὶ μέγα δύνασθαι, ὡς τὸ μὲν μὴ ἴσθαι καὶ μέγα δύνασθαι, 
Ὗ ἀν ἢ: δ 4. ΄ 

ος ὁ ὑμέτερος λόγος, ἐν τῇ πόλει διαπεπράξεται 
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ΚΑΑ4Α͂. Πάνυ γε. Σ,). Ἶ4ρ᾽ οὖν καὶ τὸ μὴ 
ἀδικεῖν ; ἢ πολλοῦ δεῖ, εἴπερ ὅμοιος ἔσται τῷ 
ἄρχοντι, ὄντι ἀδίκῳ, καὶ παρὸ τούτῳ μέγα, δυνή- 
σεται ; ἀλλ᾽ οἶμαι ἔγωγε, πᾶν τοὐναντίον οὔ- 
τωσὶ ἡ παρασκευ") ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οἵῳ τε εἶναι 

ΝΝΝΝΒΒΝΒΒΗΝΝ 

ὡς πλεῖστα ἀδικεῖν καὶ ἀδικοῦντα μῃ διδόναιδιι 
δίκην. ἢ γάρ; ΚΑΑ͂. Φαίνεται. Σ δ. Οὐκ- 
οὖν τὸ μέγιστον αὐτῷ κακὸν ὑπάρξει, μοχθηρῷ 
ὄντι τὴν ψυχὴν καὶ λελωθημένῳ διοὸ τὴν μίμησιν 
τοῦ δεσπότον καὶ δύναμιν. ΚΑ. Οὐκ οἶδ᾽ 
ὅπῃ στρέφεις ἑκάστοτε τους λόγους ἄνω καὶ κά- 
τῶ, ὦ Σώκρατες. ἢ οὐκ οἶσθα, ὅτι οὗτος ὃ μιμού- 

ΧΟ μενος τὸν μῃ μιμούμενον ἐκεῖνον ἀποκτενεῖ, ἐὼν 

βούληται, καὶ ἀφαιρήσεται τὸ ὄντα; Σ2. Οἶδα, Β 
ὦ ᾽γαθὲ Καλλίκλεις. εἰ μὴ κωφός γ᾽ εἰμί, καὶ σοῦ 
ἀκούων καὶ ΠΠ]ώλον ἂρτι πολλάκις καὶ τῶν ἄλλων 
ολίγον πάντων τῶν ἕν τῇ πόλει. ἀλλὰ καὶ σὺ 
ἐμοῦ ἄκονε, ὅτι ἀποκτενεῖ μέν, ἂν βούληται, ἀλλὰ 
πονηρὸς ὧν καλὸν κἀγαθὸν ὄντα. ΚΑΙ͂. Οὐκοῦν 
τοῦτο δὴ καὶ τὸ ἀγανοακτητόν : ΟΣδ. Οὐ νοῦν 

γε ἔχοντι, ὡς ὁ λόγος σημαίνει. ἢ οἴει δεῖν τοῦτο 
παρασκευάζεσθαι ἄνθρωπον, ὡς πλεῖστον χρόνον 
ζῆν, καὶ μελετᾶν τος τέχνας ταύτας, αἵ ἡμᾶς ἀεὶ 

ἐκ τῶν κινδύνων σώζουσιν, ὥσπερ καὶ ἣν συ κε- Ὁ 
λεύεις ἐμὲ μελετᾶν τὴν ῥητορικήν, τὴν ἕν τοῖς δὲε- 

᾿καστηρίοις διασώζουσαν ; ΚΑ,ΙΔΑ͂. Ναὶ μὰ “Δι᾽ 

ὀρθῶς γέ σοι συμθουλεύων. 

᾿ Ολρ᾿ ΤΧΥΠ,.. ΣΩ. Τί δέ, ὦ βέλτιστε 
7 καὶ ἡ τοῦ νεῖν ἐπιστήμη σεμνή τίς σοι δοκεῖ εἷς 

᾿ς ψαι; ΚΑ͂Α. Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔμοιγε. Σ(. Καὶ 
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- μὴν σώζει γε καὶ αὕτη ἐκ ϑανάτουν τοὺς ἀνθρώ- 

᾿ χοῦς, ὅταν εἷς τοιοῦτον ἐμπέσωσιν, οὗ δεῖ ταύτης 

Ῥτῆς ἐπιστήμης. εἰ δ᾽ αὕτη σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶ- 
ναι, ἐγώ σοι μείζονα ταύτης ἐρῶ, τὴν κυθερνητι- 
κήν, ἣ οὐ μόνον τος ψυχοὶς σώζει, ἀλλὰ καὶ τὸ 

σώματα καὶ τὸ γρήματα ἔκ τῶν ἐσχάτων κινδύ- 
γῶν, ὥοπερ ἡ ῥητορική. καὶ αὕτη μὲν προσε- 

᾿ 5 Ἁ Ἃ ΨΨ Ἁ 9 Ξ 

σταλμένῃη ἑστὲ καὶ κοσμία, καὶ οὐ σεμνύνετοι 
ἐσγηματισμένη ὡς ὑπερήφανόν τι διαπραττομένη, 
ἀλλὰ ταὐτὸ διαπραξαμένῃη τῇ δικανικῇ, ἐὰν μὲν 
ἐξ Αἰγίνης δεῦρο σώσῃ, οἶμαι, δύ᾽ ὀδολοὺς ἐπρά- 

Ἐ ξατο, ἐὰν δὲ ἐξ Αἰγύπτου ἢ ἔκ τοῦ Πόντου, ἐὰν 

πάμπολν ταύτης τῆς μεγάλης εὐεργεσίας, σώσασ᾽ 
ἃ νῦν δὴ ἔλεγον, καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας καὶ χρή: 
ματα καὶ γυναῖκας, ἀποδιθάσασ᾽ εἰς τὸν λιμένα 

δύο δραχμος ἐπράξατο, καὶ αὐτὸς ὁ ἔχων τὴν τέ- 
χνην καὶ ταῦτα διαπραξάμενος ἐχθὰς παρὸ τὴν 

ϑάλατταν καὶ τὴν ναῦν περιπατεῖ ἐν μετρίῳ σχή- 

ματι. λογίζεσθαι γάρ, οἶμαι, ἐπίσταται, ὅτι 
᾿ ἄδηλόν ἐστιν οὕστινάς τε ὠφέληκε τῶν συμπλεόν- 

τῶν οὐκ ἐάσας κοαταποντωθῆναι καὶ οὕστινας 
ξύλαψεν, εἰδῶς, ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς" βελτίους ἐξεθί- 

διδθασεν ἢ οἷοι ἐνέθησαν, οὐτε τὸ σώματα οὔτε τοῖς 

ψυχάς. λογίζεται οὖν, ὅτι οὐκ, εἰ μέν τις μεγά- 

λοις καὶ ἀνιάτοις νοσήμασι κατοὶ τὸ σῶμα συνε- 
χόμενος μὴ ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν ἀθλιός ἐστιν, ὅτι 
οὐκ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ ὠφέληται" εἰ 

! “- - ὦ 

δέ τις ἄρα ἐν τῷ τοῦ σώματος τιμιωτέρῳ, τῇ 
ι ἰ « ἥ 

ψυχῇ. πολλὰ νοσήματα ἔχει καὶ ἀνίατα, τούτῳ 
᾿ Ἃ - 2 2 Ἂ 

δὲ βιωτέον ἐστὶ καὶ τοῦτον ὀνήσειεν, ἄν τε ἐκ 
ὉΣ 

---- 

ἘΣ τυ 

ὡ- 
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[02 ΡΙΑΤΟΝΙΞ ΠΉΕΡΈΘΙΝ 

εϑον ϑαλάττης ἄν τε ἐχ δικαστηρίον ἄν τε ἄλλοθεν 
ὑποθενοὺῦν σώσῃ, ἀλλ᾽ οἶδεν, ὅτι οὐκ ἄμεινόν ἐστι Β΄ 
ζἕην τῷ μοχθηρῷ ἀνθρώπῳ" κακῶς γὰρ ἀνάγκη 
ἐστὲ ζῆν. (ὑλρΡ. ΧΥ1ΠῚ.- Διὸ ταῦτα οὐ νόμος 
2 Ἁ ἤ Ἁ ͵ ’ Υ 

ἐστι σεμνύνεσθαι τον κυθερνήτην, καίπερ σωζοντα 
Ὕ ς “ ΡῚ ν, ͵ Ἃ ͵ α 

ἡμᾶς. οὐδὲ γε, ὦ ϑαυμάσιε, τὸν μηχανοποιὸν, ὃς. 

οὔτε στρατηγοῦ, μ ὅτι κυδερνήτου, οὔτε ἄλλου 
32 ἐν 2 ᾿φ 3 ων ͵ [4 ’ 

οὐδενος ἑλάττω ἐνίοτε δύναται σώζειν " πόλεις 
Ἁ 5» [4 Ω ’ ’ὔ «. Ν Ἁ 

γαρ ἔστιν ὁτε θὁλας σῶζει. μὴ σοι δοκεῖ κατα τον 

δικοανικὸν εἶναι; καίτοι εἰ βούλοιτο λέγειν, ὦ 

Καλλίκλεις, ἅπερ ὑμεῖς, σεμνύνων τὸ πράγμα; 
καταχώσειεν ἂν ὑμᾶς τοῖς λόγοις, λέγων καὶ πα- Ὁ 

ρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν γίγνεσθαι μηχανοποιούς, ὡς 
3φῳ"» ἘΕῚ σι ς Ἁ Ν δι νι "εξ ’ οὐδὲν τάλλοαι ἔστιν " ἵκανος γὰρ αὐτῷ ὁ λόγος. 

ἀλλὰ συ οὐδὲν ἧττον αὐτοῦ καταφρονεῖς καὶ τῆς 

τέχνης τῆς ἐκείνου, καὶ ὡς ἐν ὀνείδει ἀποκαλέσαιες 

ἂν μηχανοποιόν, καὶ τῷ υἱεῖ αὐτοῦ οὔτ᾽ ἂν δοῦ- 
[4 2 [4 »Ὶ} 4 »λῚ 2 Ἁ - “Ὡ 

ναι ϑυγατεέρα ἐθέλοις, οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς τῷ σασυτοῦυ 

λαθεῖν τὴν ἐκείνου. καίτοι ἐξ ὧν τὰ σαυτοῦ ἐπαι- 
- ’» ’ ’ὔ “ ππὸ 

γεῖς, τίνι δικαίῳ λόγῳ τοῦ μηχανοποιου καταφρο- 
κυ ἂν 3, “ τ Ὄ γεῖς καὶ τῶν ἄλλων ὧν νῦν δη ἔλεγον ; οἶδ᾽ ὅτι Ὦ΄ 

᾽ὕ »ν ΄ 3" . 23 ’ . ᾿ 
φαίης ἂν βελτίων εἶναι καὶ ἐκ βελτιόνων. τὸ δὲ 

βέλτιον εἰ μῃ ἔστιν ὃ ἐγὼ λέγω, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ 
4 2 Ἁ 2 ἤ τ 4 ζ Ν Ἁ Ἃ ς Ὁ 8 

ἑστιν ἀρὲετη., τὸ σώζειν αὐὑυτον καὶ τὰ ἑαύυτου οντο 

ὁποῖός τις ἔτυχε, καταγέλαστός σοι ὁ ψόγος γίγνε- 
ται καὶ μηχανοποιοῦ καὶ ἰατροῦ καὶ τῶν ἄλλων 
τεχνών, ὅσαι τοῦ σώζειν ἕνεκα πεποίηνται. ἀλλ᾽, 
ὦ μακάριε, ὅρα μὴ ἄλλο τι τὸ γενναῖον καὶ τὸ 
ἀγαθὸν ἢ τοῦ σώζειν τε καὶ σώζεσθαι. μὴ γὰρ 

ἱ - ἢ Ἁ - ς : κ 7 ΄ εν 
τοῦτο μὲν, τὸ ζην ὁποοονδῃ χρόνον, τὸν γὲ ὧς Ἐΐ 
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3 ρ- 32 5 ῇ 9 ᾿ Ἁ 3 4 

ἀληθῶς ἄνδρα ἕατέεον ἑστὶ καὶ οὐ φιλοψυχήτεον, 
ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα περὶ τούτων τῷ ϑεῷ καὶ πι- 
στεύσαντα ταῖς γυναιξὶν, ὅτι τὴν εἱμαρμένην 
οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐκφύγοι, τὸ ἐπὶ τούτῳ σχεπτέον, τίν᾽ 
ΒλΙ [4 ὮΝ ἰδ. [4 ’ -» ς 

ἂν τρόπον τοῦτον ὃν μέλλει χρόνον βιῶναι ὡς 

ἄριστα βιῴη, ἂρα ἐξομοιῶν αὑτὸν τῇ πολιτείᾳ 
οιδταύτῃ, ἐν ἡ ἂν οἰκῇ, καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σὲ ὡς 

ὁμοιότατον γίγνεσθαι τῷ δήμῳ τῷ «“θηναίων, εἰ " 7 ΡΠ ΘΙ μ ι 
Χ 5 ἤ 

μέλλεις τούτῳ προσφιλὴς εἶναι καὶ μέγα δύνα- 
2 "“-᾿ ,ὔ - 4 ὦ 2 Ἁ - Ἁ 

σθαι ἕν τῃ πόλει ; τουθ᾽ οὁρα- εἴ σοι λυσιτελεῖ και 
3 ’ μ ἤ Ὶ 4 “ “, Ἃ 

ἐμοί, ὁπῶς μὴ, ὦ δαιμόνιε, πεισόμεθο, ὁπερ φασι 
᾿ Ν ’; ἤ Ἃ ε ον 

τας τὴν σελήνην καθαιρούσας, τας Θετταλίδας " 

σὺν τοῖς φιλτάτοις ἡ αἵρεσις ἡμῖν ἔσται ταύτης 
τῆς δυνάμεως τῆς ἐν τῇ πόλει. εἰ δέ σοι οἴει ὃν- 
τινοῦν ἀνθρώπων παραδώσειν τέχνην τινὰ τοιαύ- 

[σὲ , ΓΥ͂ ξ΄ 2 ΄“ , 

β" την, ἥτις σὲ ποιήσει μέγα δύνασθαι ἕν τῇ πόλει 
σοῖς 2 9] "Ὁ ’ ἰὐϑν, ΜῈ, Ἃ Ἢ Ἄ τῇδε ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτι- 

ον εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ γεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ὀρθῶς 
βουλεύει, ὦ Καλλίκλεις " οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶ- 
ναι, ἀλλ᾽ αὐτοφυῶς ὅμοιον τούτοις, εἶ μέλλεις τι 

4 δ᾽ 4 2 ’ ω., 3 ’ 

γνήσιον ἀπεργαζεσθαι εἰς φιλίαν τῷ «“θηναίων 
7 Ἁ Ἁ ἣν τς ρεᾷ ἤ Ψ 

δήμῳ καὶ ναὶ μὰ Δία τῷ Πυριλάμπους γε προς. 
5 , ς , 9 ἢ 

ὅστις οὖν σε τούτοις ὁμοιότατον ἀπεργάσεται, οὗς- 
τός σε ποιήσει, ὡς ἐπιθυμεῖς πολιτικὸς εἶναι, πο- 

Ἃ ΚΝ Ξ ’ ᾿» ς .- Ἃ 7 

Ο λιτικὸν καὶ δητορικόν " τῷ αὐτῶν γὰρ ἤθει λεγο- 
-- ῇ μ “- Ν 3 

μένων τῶν λόγων ἕκαστοι χαίρουσι, τῷ δὲ ἀλλο- 
΄ 3} 2 , δ... ’ - ΄ὕ 

τρίῳ ἄχθονται. εἰ μὴ τι συ ἄλλο λέγεις, ὦ φίλη 

κεφαλή. “Ἴέγομέν τι πρὸς ταῦτα, ὦ Καλλίκλεις; 
Οκρ. {ΧΙΧ, ΚΑ“. Οὐχ οἶδ᾽ ὅντινά μοι τρό- 

πον δοκεῖς εὖ λέψειν, ὦ Σώκρατες. πέπονθα δὲ 
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τὸ τῶν πολλών πάθος" οὐ πάνυ σοι πείθομαι. 
Σ). “Ὃ δήμου γοὸρ ἔρως, ὦ Καλλίκλεις, ἐνῶὼν ἐν 
τῇ ψυχῇ τῇ σῇ αἀντιστατεῖ μοι" ἀλλ᾽ ἐὸν πολλα- Ὦ 

κις ἴσως καὶ βέλτιον ταὐτὸ ταῦτα διασκοπώμεθα, 

“πεισθήσει. ἀναμνήσθητι δ᾽ οὖν, ὅτι δύ" ἔφαμεν 

εἶναι τὸς παρασκευὰς ἐπὶ τὸ ἕκαστον ϑεραπεύειν 
καὶ σώμα καὶ ψυχήν, μίαν μὲν πρὸς ἡδονὴν ὃμι- 
λεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλτιστον, μὴ κατα- 
χαριζόμενον, ἀλλὰ διαμαχόμενον. οὐ ταῦτα ἦν 
ἃ τότε ὠὡριζόμεθα ; ΚΑ. Πάνυ γε. Σ, 2. Οὐκχ- 

οὖν ἡ μὲν ἑτέρα, ἡ πρὸς ἡδονήν, ἀγεννὴς καὶ 
Ξ οὐδὲν ἄλλο ἢ κολακεία τυγχάνει οὖσα. ἢ γάρ ;Ὲ 

ΚΑ4. "ἔστω, εἰ βούλει, σοὶ οὕτως. ΣΧ. Ἢ 

δέ γε ἑτέρα, ὅπως ὡς βέλτιστον ἔσται τοῦτο, εἴτε 
σώμα, τυγχάνει ὃν εἴτε ψυχή, ὃ ϑεραπεύομεν ; 
ΚΑ. Πάνν γε. .ΧΣ). "4ρ᾽ οὖν οὕτως ἡμῖν ᾿ὰ ζ᾿ ὡοῦ 
ἐπιχειρητέον ἐστὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις ϑε- 
ραπεύειν͵ ὡς βελτίστους αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποι- 
οὔντας : ἄνευ γορ δὴ τούτον, ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσ- 
θεν εὑρίσκομεν, οὐδὲν ὄφελος ἄλλην εὐεργεσίαν δι4 

3 ’ ῇ ΟΝ Ἂ ν 2 Χ ς 

οὐδεμίαν προσφέρειν, ξὰν μη καλῃ καγαθῃ ἡ δι- 
" 3 ἕω 7 ΡῚ ͵ Ἃ ; 

ἄνοια ἢ τῶν μελλόντων ἢ χρήματα πολλὰ λαμθα- 

γειν ἢ ἀρχήν τινῶν ἢ ἄλλην δύναμιν ἡντινοῦν. 
ϑῶμεν οὕτως ἔχειν; ΚΑ. Πάνυ γε, εἴ σοι 

ἥδιον. Σά. Εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὦ 
Καλλίκλεις, δημοσίᾳ πράξαντες τῶν πολιτικῶν 
πραγμάτων, ἐπὶ τὰ οἰκοδομικαί, ἢ τειχῶν ἢ νεωρί- 

ὧν ἢ ἱερῶν ἐπὶ τὰ μέγιστα οἰκοδομήματα, πότε- 
ρὸν ἔδει ἂν ἡμᾶς σκέψασθαι ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ Β 

ὃλ ἐξετάσαι, πρῶτον μὲν εἰ ἐπιστάμεθα, τὴν τέχνην, ἢ 
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ο΄ οὖκ επιστάμεθα, τὴν οἰχοδομικήν, καὶ παροὶ τοῦ 
Ἄ ἐμάθομεν ; ἔδει ἄν, ἢ οὔ; ΚΑ͂Α͂. Πάνυ γε, 
᾿ς ΣΧ). Οὐκοῦν δεύτερον αὖ τόδε, εἴ τι πώποχε 

οἰκοδόμημα ὠκοδομήκαμεν ἰδίᾳ ἢ τῶν φίλων τινὶ ἱκοδόμημα φκοδομήκαμεν ἰδίᾳ ἢ τῶν φ ὶ 5 ς ) " “Ὁ Ν ) 7 ἢ ἡμέτερον αὐτῶν, καὶ τοῦτο τὸ οἰκοδόμημα κα- 
λὸν ἢ αἰσχρόν ἐστι. χαὶ εἰ μὲν. εὑρίσκομεν σκο- 

Ο πούμενοι διδασκάλους τε ἡμῶν ἀγαθοὺς καὶ ἐλλο- 
γίμους γεγονότας χκαὶ οἰκοδομήματα πολλὰ μὲν 
καὶ καλὰ μετὸ τῶν διδασκάλων ῳχοδομημένα 
ἐριτν ᾿ ν ΠΝ πα" ΟἸΡΑδΥ ἐν Εἰ πω τὸν » χ - ἡμῖν, πολλὴ δὲ καὶ ἰϑίῳ, υφ΄ ἡμῶν, ἐπειδη) τῶν 
διδασκάλων ἀπηλλάγημεν, οὕτω μὲν διακειμένων, 

- Σ ὙΡΚΡΝ, 5 Ν 7 Ἔκ ἀπ τω 7, »" γοὺυν ἐχοντῶν ἣν ἂν ἰέναι ἐπὶ τὸ δημόσια ἔργα 
εἰ δὲ μήτε διδάσκαλον εἴχομεν ἡμῶν αὐτῶν ἐπι- 
δεῖξαι οἰχοδομήματά τε ἢ μηδὲν ἢ πολλὰ καὶ μη- 

κι 2) “ δ πὲ ὦ 5 7 ΕῚ δὲ δενὸς ἄξια, οὕτω δὲ ἀνόητον ἣν δήπου ἐπιχειρεῖν 
“ ΄ 5) ν -" 3 ’ τοῖς δημοσίοις ἔργοις καὶ παρακαλεῖν ἀλλήλους 

ἐπ’ αὐτά. φῶμεν ταῦτα ὀρθῶς λέγεσθαι, ἢ οὔ; 
Ὦ ΚΑ“. Πάνυ γε. . 

ΒΥ ΓΧΧ ΣΟ, Οὐχοῦν οὕτω πάντα, τά τε 
3» ᾽ν. 2 ἄλλα, κἂν εἰ ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύειν παρεκα- 
λοῦμεν ἀλλήλους ὡς ἱκανοὶ ἰατροὶ ὄντες, ἐπεσκε- 
ψάμεθα δήπου ἂν ἐγώ τε σὲ καὶ σὺ ἐμέ, Φέρε, 

Ἃ ᾿- 3 δῪ Ν κα ’ - 5) Ν "“ πρὸς ϑεῶν, αὐτὸς δὲ ὃ Σωκράτης πῶς ἔχει τὸ σώ- 
Ἃ ς ᾽’ γ᾿», ’ 2! Ν ’ μα προς υγιειαν ; ἢ ἤδη τίς ἄλλος διὰ “Σωκράτην 

ἀπηλλάγῃ νόσου, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύθερος; Κἀν 
ἐγώ, οἶμαι, περὶ σοῦ ἕτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν. 

β καὶ εἰ μη ηὐὑρίσ δι᾽ μὰ δένα βελτίω γε 
ι ἢ ηνυρισκομὲν δι΄ ἡμὰς μηδένα βελτίω γε- 

γονότα τὸ σώμα, μήτε τῶν ξένων μήτε τῶν ἀστῶν. 
τς μήτε ἄνδρα μήτε γυναῖκα, πρὸς Διός, ὦ Καλλί. 
ο΄ ἄλεις, οὐ καταγέλαστον ἂν ἦν τῇ ἀληθείᾳ εἰς το. 

- - 

Ἀ 
“ 
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σοῦτον ἀνοίας ἐλθεῖν ἀνθρώπους, ὥστε, πρὶν ἰδιώ- 
τεύοντας πολλὰ μὲν ὅπως ἐτύχομεν ποιῆσαι, πολ 
λὰ δὲ χἀτοῤθωσαϊ καὶ γυμνάσασθαι ἱκανῶς ἘΠῚ 

τέχνην, τὸ ὑσίαι τὰ τὰ δὴ τοῦτο, ἐν τῷ πίθῳ τὴν 

κεραμείαν ἐπιχειρεῖν μανθάνειν, καὶ αὐτούς τε 

δημοσιεύειν ΓΉΣΗΝ καὶ ἄλλους τοιούτους πα- 

μανυκηβη οὐκ ἀράν λυ σοι δοκεῖ ἂν εἶναι οὕτω 

προΐττειν: ΚΑΊΖ. "ἔμοιγε. Σ. ΜΝὺν δέ, ὥσιδ᾽ 

βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδῃ συ μὲν αὐτὸς ἄρτι ἄρχει 
πράττειν τὸ τῆς πόλεως πράγματα, ἐμὲ δὲ παρα- 

Ἶ αὖ" Ἁ 2 Ψ' [νι 2 ᾽ 3 9 

καλεῖς καὶ ονειδίζεις, ὁτε οὐ πράττω, οὐχ ἕπι- 

σκεψόμεθα ἀλλήλους, Φέρε, Ἀαλ ΩΝ ἤδη τινὸὼ 

βελτίω πεποίηκε τῶν πολιτῶν : ἔστιν ὅστις πῤύε 
ΠΝ 

εν πονηρὸς ὧν ἄδικός τὲ καὶ ἀκόλαστος καὶ 

ἄφρων διὸ Καλλικλέα καλός τε καγαθὸς γέγονεν, 

ἢ ξένος ἢ ἀστός, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύθερος ; «“4ἔγε8Β 

μοι, ἐαν τίς σε ταῦτα ἐξετάζῃ, ὦ Καλλίκλεις, τί 
2 ω ’ ’ Ψ 4 2! 

ἐρεῖς ; τίνο φήσεις βελτίω πεποιηκέναι ἀνθρώπον 
ἐς το τὸ 2 “ω “ Ἶ 2 “ὡ 3 ᾽ὔ 5» 

τῇ συνουσίᾳ τῃ σῇ ; --- Οκνεῖς ἀποχρίνασθαι, εἰ- 

περ ἔστι τοιόνδε τι ἔργον σὸν ἔτι ἰδιωτεύοντος, 
πρὶν τὰ ηνμμαρ νος ἐπιχειρεῖν; ΚΑΙΔΑ͂. Φιλόνει- 
κος εἶ, ὦ Σώκρατες. 

καρ. ΧΧ]ἧ.᾿- Σ'Ώ. ᾿41λλ’ οὐ φιλονεικίᾳ 7ε 
ἐρωτώ, ἀλλ᾽ ὡς ἀλήρλοὶ βουλόμενος εἰδέναι ὅντινά 
ποτε τρόπον οἴει δεῖν πολιτεύεσθαι ἐν ἡμῖν, εἰ 
ΡΥ Ρ οῚ ᾽ ς κὖ ΡΒ] Ἁ 2 Ἁ Ἃ φῳ- 

ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσει ἡμῖν ἑλθων ἐπι τὰ τῆς 
ν ἢ “ 3. κ σ “ ς “-- 

πόλεως πράγματα, ἢ ὅπως ὅτι βέλτιστοι οἱ πολῖται 
5 »Ν 2 7 2] ς . “ 

ὦμεν. ἡ οὐ πολλάκις δὴ ὡμολογήκαμεν τοῦτο 
-" ’ Ἃ Χ 3, ξ 

δεῖν πράττειν τὸν πολιτικὸν ἄνδρα : ὡμολογή- 
»ν 2 γ ς ΜΝ 

καμεν, ἢ οὔ ; ἀποκρίνου. ᾿Μὲμολογήκαμεν " ἐγὼ 
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ὑπὲρ σοῦ ἀποχρινοῦμαι. Μῆ τοίνυν τοῦτο δεῖ 
τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα παρασκευάζειν τῇ ἕαυτού πό- 
λει, νῦν μοι ἀναμνησθεὶς εἰπὲ περὶ ἐκείνων τῶν 

π οσήξον ἐν ἐϑὰ Ξ ΣᾺ ; " Ἶ τ 1,58 

ἀνδρῶν ὧν ολίγῳ πρότερον ἔλεγες, εἰ ἔἕτι σοι δο- 

Ὁ χοῦσιν ἀγαθοὶ πολῖται γεγονέναι, “Περικλῆς καὶ 
Κίμων καὶ Μιλτιάδης καὶ Θεμιστοκλῆς. Κὶ44 

Ἴβμοιγε. Σδ. Οὐκοῦν εἴπερ ἀγαθοί, δῆλον ὅτι 
[ν᾿ 5 τ 3 ΕΑΝ ᾿Ν ’ 2 δ ἑκᾶστος αὐτῶν βελτίους ἐποίει τους πολίτας ἀντι 
χειρόνων. ἐποίει, ἢ οὐ; ΚΑ͂ΔΜ. Ναί. Σμ2. 
τουκχοῦν ὅτε Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ 

᾿ θ Ὁ Χ : ι 9 
’ ΠῚ ΤΕ ΕΝ -«- Π. [φ, Ἁ ακ- 

χείρους ἦσαν οἱ θηναῖοι ἢ ὁτὲ τὰ τελευταῖα 

ἔλεγεν; ΚΑΖΑ͂. Ισως. Σ,. Οὐκ ἴσως δή, ὦ 
βέλτιστε, αλλ᾽ ΟΝ ἐκ τῶν ὡμολογημένων, 

Β εἴπερ ἀγαθός γ᾽ ἦν ἐχεῖνος πολίτης. ΚΑΙ͂. Τί 

οὖν δή; «ΧΣ2. Οὐδέν. ἀλλὰ τόδε μοι εἰπὲ ἐπὲ 

τούτῳ, εἰ λέγονται ᾿Αθηναῖοι διὰ Περικλέα βελ-᾿ 
τίους γεγονέναι, ἢ πᾶν τοὐναντίον διαφθαρῆναι 

ὑπ᾽ ἐκείνου. ταυτὲ γοὺρ ἔγωγε ἀκούω, Περικλέα 
Ψ 3 ’ 2 Ἁ Ἁ Ἃ δ 

πεποιηκέναι “θηναίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ 

λάλους καὶ φιλαργύρους, εἰς μισϑθοφορίαν πρῶτον 
καταστήσαντα. ΚΑΙ. Τῶν τὸ ὦτα κατεοαγό- 
τῶν ἀκούεις ταῦτα, ὦ Σώκρατες. Σ΄, " “ἿΙλλὰ 

, ΜΘ 3 ’, 2 ἢν νλεαν - ΩΝ ᾿ 
τάδε οὐκέτι ἀκούω, αλλ᾽ οἶδο. σαφῶς καὶ ἐγὼ καὶ 

7 Ω Ἁ Ἂν, -“" 2 ᾽ “ Ἀ 

σύ, ὁτε τὸ μὲν πρῶτον ηὐυδοκίμει Περικλῆς καὶ 

οὐδεμίαν αἰσχρὰν δίκην κατεψηφίσαντο αὐτοῦ 
᾿,“΄“θηναῖοι, ἡνίκα χείρους ἦσαν - ἐπειδὴ) δὲ καλοὲ 

διο κα γοιθοὶ γεγόνεσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐπὶ τελευτῇ τοῦ 
βίου τοῦ πε ϑρλέθυΣ, κλοπὴν αὐτοῦ κατεψηφί- 
σαντο, ὀλίγον δὲ καὶ ϑανάτου ἐτίμησαν, δῆλον 

«-..,.-΄-τὖὖὖὉὖἍἍἹ 

ὅτι ὥς πονηροῦ ὄντος. 

τωνεϑθυονναίωπε 
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ΟΑρ. {ΧΧῚ᾿.- ΚΑ“. Τί οὖν ; τούτου ἕνεχα 

κακὸς ἣν Περικλῆς; Σ). "Ονων γοῦν ἂν ἐπι 
μελητὴς καὶ ἵππων καὶ βοῶν τοιοῦτος ὧν κακὸς 

ἂν ἐδόκει εἶναι, εἰ παραλαθῶὼν μῃ λακτίζοντοις 

μηδὲ κυρίττοντας μηδὲ δάκνοντας ἀπέδειξε ταῦτα 
ἅπαντα ποιοῦντας δι᾽ ἀγριότητα. ἢ οὐ δοκεῖ σοι 

, κακὸς εἶναι ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν ὁτονοῦν ζῴου, ὃς Β 
᾿ ἂν παραλαθδῶν ἡμερώτερα ἀποδείξῃ ἀγριώτερα ἢ 
παρέλαδε ; Δοκεῖ, ἢ οὐ; ΚΑ͂Α. Πάνυ γε, ἵνα 

. σοι χαρίσωμαι. Σ'“2. Καὶ τόδε τοίνυν μοι χάρι- 

σαι ἀποκρινάμενος, πότερον καὶ ὃ ἄνθρωπος ἕν 
τῶν ζώων ἐστίν, ἢ οὔ; ΚΑΙ͂. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΙ. Οὐκοῦν ἀνθρώπων Περικλῆς ἐπεμέλετο ; 
ΚΑΖ. Ναί. Σ᾽. Τί οὖν; οὐκ ἔδει αὑτούς, ὥς 

ἄρτι ὡμολογοῦμεν, δικαιοτέρους γεγονένοι ἀντὲ 
ἀδικωτέρων ὑπ᾽ ἐκείνου, εἴπερ ἐκεῖνος ἐπεμελεῖτο ὦ 
αὐτῶν ἀγαθὸς ὧν τὰ πολιτικά; ΚΑΙ͂. Πάνυ 

γε. ΖΣ2. Οὐκοῦν οἵ γε δίκαιοι ἥμεροι, ὡς ἔφη 
“Ὅμηρος. σὺ δὲ τί φής; οὐχ οὕτως; ΚΑΙ͂. 
Ναί. 542. ᾿Αλλὰ μὴν ἀγριωτέρους γε αὐτοὺς 
ἀπέφηνεν ἢ οἵους παρέλαθε, καὶ ταῦτ᾽ εἰς αὑτόν, 
ὃν ἠκιστ᾽ ἂν ἐθούλετο. ΚΑΙ“. Βούλει σοι ὃμο- 

λογήσω: Σ΄). Εἰ δοκῶ γέ σοι ἀληθὴ λέγειν. 
ΚΑ“. "Εστω δὴ ταῦτα. 5,2. Οὐκοῦν εἴπερ 
ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους τε καὶ χείρους; ΚΑ͂Ζ. 
"ἄστω. Σ,2. Οὐκ ἄρ᾽ ἀγαθὸς τὰ πολιτικὰ Πε- Ὁ 
ρικλῆς ἦν ἐκ τούτου τοῦ λόγου. ΚΑΑ͂. Οὐ σύ 

γεφῇής. 2. Μὰ 470 οὐδέ γε συ ἐξ ὧν ὁμολο- 

γεῖς. Πάλιν δὲ λέγε μοι περὶ Κίμωνος " οὐκ 
ἐξωστράκισαν αὐτὸν οὗτοι, οὗς ἐθεράπευεν, ἵνα 
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ο΄ αὐτοῦ δέχα ἐτῶν μη ἀκούσειαν τῆς φωνῆς ; καὶ 
γ΄. Ις ΞῦσΟΝ -Ἡ 2 Ἃ Υ ἈΨ, ς΄ Θεμιστοκλέα ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν καὶ φυγῇ 
ἢ - Ἃ Ἀ 5} - Ἄ προσεζημίωσαν; ἘΠΛΈΤΟΟ δὲ τὸν ἐν ἡΠάδαθου 
Γ. Ε εἰς τὸ επερὸν ἘΠ ΧΕΙ ἐψηφίσαντο, κοιὶ εἰ μὴ ν 

ο΄ διῶ τὸν πρύτανιν, ἐνέπεσεν ἄν; Καίτοι οὗτοι, 

ο΄ εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, ὡς συὺ φῇς, οὐκ ἄν ποτε 

ξ ταῦτα ἔπασχον. οὔκουν οἵ γε ἀγαθοὶ ἡνίοχοι 
ο΄ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὐκ ἐκπίπτουσιν ἐκ τῶν ζευγῶν, 
Π 2 Χ δ , δ ὦ ᾿ ᾽ ν 

ἑπειδὼὸν δὲ ϑεραπεύυσωῶσι τους ἵππους καὶ αὕὔὍτοῖ 
ἃ... “ν 

᾿- τὰν ᾿ ἀμείνους γένωνται ἡνίοχοι, τότ᾽ ἐκπίπτουσιν. οὐκ 
5) πον 2] 9 2 ξ ᾿ϑ Ρ᾿ 4 2 3; 5) 

᾿ς ἔστι ταῦτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἡνιογείῳ οὔτ᾽ ἕν ἀλλῷ ἔργῳ 

Γ᾿ οὕδενί. ἢ δοκεῖ σοι; ΚΑΑ͂. Οὐκ ἔμοιγε. 2.42. 
᾿4ληθεῖς ἄρα, ὡς ἔοικεν, οἱ ἔμπροσθεν λόγοι 

“τς τς τῷ 4 ἀρ ϑλδξροςς 

᾿ς Ἢ [42 3 ͵ ς - 2» 27 3 Ἃ 

σιτῆσαν, οὁτι οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ἄνδρα ἄγαθον γε- 

γονότα τὸ πολιτικοὶ ἐν τῇδε τῇ πόλει. συ δὲ ὡμο- 

ὡς μδνες ἐὰν ὩΣ δλδο δ ον τ, 

λόγεις τῶν γε νῦν οὐδένα, τῶν μέντοι ἔμπροσθεν, 
᾿ς καὶ προείλου τούτους τοὺς ἄνδρας. οὗτοι δὲ 

᾿ς ἀνεφάνησαν ἐξ ἴσου τοῖς νῦν ὄντες, ὥστε, εἰ οὗτοι 
ῥήτορες ἦσαν, οὔτε τῇ ἀληθινῇ ῥητορικῇ ἐχρῶντο 
-- οὐ γορρ ἂν ἐξέπεσον ---- οὔτε τῇ κολακικῇ. 

Οκρ. {ΧΧΠἠΠ]Π. ΚάᾺ 4. ᾿Αλλὰ μέντοι πολλοῦ 
Β γε δεῖ, ὦ Σώκρατες, μή ποτέ τις τῶν νῦν ἔργα 

τοιαῦτα ἐργάσηται, οἷα τούτων ὃς βούλει εἴργα- 

σται. Σ'. “2 δαιμόνιε, οὐδ᾽ ἐγὼ ψέγω τούτους, 
ὥς γε διακόνους εἶναι πόλεως, ἀλλά μοι δοκοῦσι 

᾿ τ ασ ἀΥ ΎΓ ΤΥΥτς ΠΣ; ων- ός, “ὦ 13. ὯΝ ξεσνα 4. ᾿ 

ὑπὲις ἷ κι υΣ ἐς; 
Φ“η. ᾽ν 

ΕἾ 

δεν 
"» 

"ἰὸν 
Ν 
ἈΝ 

ν᾿ 
τος τῶν γε νῦν διακονικώτεροι γεγονέναι καὶ μᾶλλον 

λιν ΨΎ ὦ ᾿ ’ - 7 - ᾿ Ἷ 3 Ὗ 
οἷοί τε ἑχπορίζειν τῇ πόλει ὧν ἑπεθυμει. αλλὰα 

γαρ μεταδιδάζειν τὸς ἐπιθυμίας καὶ μὴ ἐπιτρέ- 
πειν, πείθοντες καὶ βιαζόμενοι ἐπὶ τοῦτο, ὅθεν 

τ Ν 2 » 5) ς -Ὁ ς 3) 
ἐμέλλον ἀμείνους ἔσεσθαι οἱ πολῖτοι, ὡς ἔπος 

10 

Ι 



110 β ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

ΑΝ γὩῸΝ , 7, Ἀν τῶν τῇ {τ ἌΡ 
εἰπεῖν ουδὲν τούτῶν διέφερον ξκεῖνοι" ὁπερ μόνον Ο 
ἔργον ἐστὶν ἀγαθοῦ πολίτου. ναῦς δὲ καὶ τείχη. 

Ὰ ’ ΝΥ ΔΑ Ἀ ἣν ΤΑ ἤ 

καὶ νεώρια καὶ ἄλλα πολλαὶ τοιαυτὰ καὶ ἑγῶὼ σοι 

ὁμολογῶ δεινοτέρους εἶναι ἐκείνους τούτων ἔκπο- 
οίζειν. Πρᾶγμα οὖν γελοῖον ποιοῦμεν ἐγώ τε, 

) ἌΡΝΕΣ κ Υ 2 3 ᾿Ν ἘΝ ᾽ὔ 

καὶ συ ἐν τοῖς λόγοις. ἐν παντὶ γὰρ τῷ χρονῷ, 
4. ’ 32 Ν ᾿ 2 Ν 2 Ἁ ὃ. δ 

ὃν διαλεγόμεθα, οὐδὲν παυόμεθα εἰς τὸ αὐτὸ ἄξι 
, Ἁ 2 “- 3 ’ὔ Ω 4 

περιφερόμενοι καὶ ἀγνοοῦντες ἀλλήλων ὁ τι λεέ- 
γομεν. ἐγὼ γοῦν σε πολλάκις οἶμαι ὡμολογηκέναι 
καὶ ἐγνωκέναι, ὡς ἄρα διττῃῇ αὕτη τις ἡ πραγμοα- Ὦ 
τεία ἐστὶ καὶ περὶ τὸ σώμα καὶ περὶ τὴν ψυχήν, 

καὶ ἡ μὲν ἑτέρα διακονική ἐστιν, ἡ δυνατὸν εἶναι ᾿ 
ἐχπορίζειν, ἐὸν μὲν πεινῇ τὸ σώματα, ἡμῶν, σιτία, 

ἐὰν δὲ διινῇ, ποτά, ἐὼν δὲ διγῷ, ἱμάτια, στρώμα- ἸΡἢ» Ὀ  ΟΘΟΥΈΘΥΟΝΙ 
ς ἤ 2] 3 ῇ 3 2 

τα, ὑποδήματα, ἀλλα ὧν ἔρχεται σώματα εἰς ἐπι- 

θυμίαν. καὶ ἐξεπίτηδές σοι διὼὸ τῶν αὐτῶν εἰκό- 
ἤ σ ἘΦ ’ὔ 4 Ἁ 

νῶν λέγω, ἵνα ῥᾳον χαταμάθῃς. τοὐυτῶν γαρ 
ΓΝ Ι 5 5, ᾿ ποριστικὸν εἶναι ἢ κάπηλον ὄντα ἢ ἔμπορον ἢ 

δημιουργόν του αὐτῶν τούτων, σιτοποιὸν ἢ ὀψο- Τὶ 
ποιὸν ἢ ὑφάντην ἢ σκυτοτόμον ἢ σκυτοδεψόν, οὐ- 
δὲν ϑαυμαστόν ἔστιν, ὄντα τοιοῦτον δόξαι καὶ 

αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεραπευτὴν εἶναι σώματος, 
παντὶ τῷ μὴ εἰδότι, ὅτι ἔστι τις παρὰ ταύτας 
ἀπᾶσος τέχνη γυμναστική τε καὶ ἰατρική, ἢ δὴ 

» ΒΡ ΑΕ ΄ δ᾽ ΔΝ . 
τῷ ὁντι ἐστι σώματος ϑεραπεία;, ἤνπερ καὶ προσή-. 

κει τούτων ἄρχειν πασῶν τῶν τεχνών καὶ γρῆ- 
σθαι τοῖς τούτων ἔργοις διοὶ τὸ εἰδέναι ὅ τι τὸ 
χρηστὸν καὶ πονηρὸν τῶν σιτίων ἢ ποτῶν ἔστιν δι 

εἰς ἀρετὴν σώματος, τοὶς δ᾽ ἄλλας πάσας ταύτας 
ἀγνοεῖν " διὸ δὴ καὶ ταύτας μὲν δουλοπρεπεῖς τε | 
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ΠῚ Ἃ Ὰ 2 Ι ων Ἁ ἌΈΣΣ 

καὶ διακονικας καὶ ἀνελευθέρους εἶναι περὶ σώ- 
ματος πραγματείαν, τὸς ἄλλας τέχνας" τὴν δὲ 
γυμναστικὴν καὶ ἰατρικὴν κατὰ τὸ δίκαιον δε- 
σποίνας εἶναι τούτων. ταὐτὸ οὖν ταῦτα ὅτι ἔστι 

καὶ περὶ ψυχήν, τοτὲ μέν μοι δοκεῖς μανθάνειν 
ὅτι λέγω, καὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδῶς, ὃ τι ἐγὼ λέγω "  ῥξγῶ, ᾿ »ῴ 9 ᾿ Α 
Ω͂ Ἃ 2 ᾽ὔ Ω 4 ΥΩ 2 

ἥκεις δὲ ολίγον ὕστερον λέγων, ὅτι [ἄνθρωποι 
καλοὶ κἀγαθοὶ γεγόνασι πολῖται ἕν τῇ πόλει, καὶ 
ἐπειδοὸν ἐγὼ ἐρωτῶ οἵτινες, δοκεῖς μοι δὁμοιοτάτους 
προτείνεσθαι ἀνθρώπους περὶ τὸ πολιτικά, ὥσπερ 

ἂν εἰ περὲ τὸ γυμναστικο ἐμοῦ ἐρωτῶντος οἵτινες 
δ Ἁ ἤ ὍΧ ΡΟΝ [4 ἤ 

ἀγαθοὶ γεγόνοσιν ἢ εἰσὶ σωμάτων ϑεραπευταῖί, 
32} ἤ 7 ᾽ὔ ’ ς 2 ᾽ὔ 

ἐλεγὲς μοι πάνυ σπουδαζων, Θεαρίων ὁ ἀρτοκόπος 

καὶ Μηθαικος ὃ τὴν ὀψοποιίαν συγγεγραφῶς τὴν 
Σικελικὴν καὶ Σάραμδος ὃ κάπηλος, ὅτι οὗτοι 
ϑαυμάσιοι γεγόνασι σωμάτων ϑεραπευταΐῖ, ὃ μὲν 
3» 9 Ἃ 7 Ἑ δὲ 2) ς 

Ο ἄρτους ϑαυμαστους παρασκενάζων, ὁ δὲ ὄψον, ο 

δὲ οἶνον. ΟΡ. ΧΧΙΝ. Ἴσως ἂν οὖν ἡγα- 
’ 3» 5) 3 ΜΕ ἢ 2» 3 “ΛΔ 

νάκτεις, εἴ σοι ἔλεγον ἐγώ, ὅτι, “ἄνθρωπε, ἑπαΐεις 

οὐδὲν περὶ γυμναστικῆς - διακόνους μοι λέγεις 
κοιὶ ἐπιθυμιῶν παρασκεναστος ἀνθρώπους, οὐκ 
ἐπαΐοντας καλὸν κἀγαθὸν οὐδὲν περὶ αὐτῶν, οἵ, 

ἂν οὕτω τύχωσιν, ἐμπλήσαντες καὶ παχύναντες 
τὸ σώματα τῶν ἀνθρώπων ἐπαινούμενοι ὑπ᾽ αὖὐ- 

Ὁ τών, προσαπολοῦσιν αὐτῶν καὶ τὸς ἀρχαίας σάρ- 
κας. οἱ δ᾽ αὖ δι᾽ ἀπειρίαν οὐ τοὺς ἑστιῶντας 
αἰτιάσονται τῶν νόσων αἰτίους εἶναι καὶ τῆς ἀπο- 
θολῆς τῶν ἀρχαίων σαρκών, ἀλλ᾽ οἱ ἂν αὐτοῖς 

τύχωσι τότε παρόντες καὶ συμθουλεύοντές τι, ὅταν 
δὴ αὐτοῖς ἥκῃ ἡ τότε πλησμονὴ νόσον φέρουσα 



[10 ΒΙΛΊΟΝΙΒ. δον. 

ἣν (ΟἹ ’ Ω 2! 0: »-» 
συχνῷ ὕστερον χρόνῳ, ἅτε ἄνευ τοῦ ὑγιεινοῦ γε- 

"“΄.Ὃο ’ 2 

γονυῖα, τούτους αἰτιάσονται καὶ ψέξουσι καὶ κα- 

κόν τι ποιήσουσιν, ἂν οἷοί τ᾽ ὥσι, τοὺς δὲ προτέ- 

ρους ἐκείνους καὶ αἰτίους τῶν κακῶν ἐγκωμιά- Ἐ 
σουσι. καὶ σὺ νύν, ὦ Καλλίκλεις, ὁμοιότατον 

ἔ 35 ἤ 3 τούτῳ ἐργάζει" ἐγκωμιάζεις ἀνθρώπους, οἵ τού- 
τοὺς εἵστιάκασιν εὐωχοῦντες ὧν ἐπεθύμουν, καΐ 
φασι μεγάλην τὴν πόλιν πεποιηκέναι αὐτούς " 
Ω ϑ ν.»ν δις Ὁ ,ὔ 3 ραν εν τὸν . 
ὁτι δὲ οἰδεῖ καὶ ὑπουλὸς ἔστι δι᾽ ἐκείνους τοὺς 

παλαιούς, οὐκ αἰσθάνονται. ἄνεν γοὶρ σωφροσύ- δι9 
νης καὶ δικαιοσύνης λιμένων καὶ νεωρίων καὶ 
τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλναριῶν ἐμιπε- 
πλήκασι τὴν πόλιν. ὅταν οὖν ἔλθῃ ἡ καταθολὴ 
αὕτη τῆς ἀσθενείας, τοὺς τότε παρόντας αἰτιά- 

σονται συμδούλους, Θεμιστοκλέα δὲ καὶ Κίμωνα 
καὶ Περικλέα ἐγκωμιάσουσι, τοὺς αἰτίους τῶν 
κοικῶν " σοῦ δὲ ἴσως ἐπιλήψονται, ἐὸν μῃ εὐλαθδῇ, 

Ἁ ρα τος ἐν ὐσες, ω» 3 ὔ Α νὦ Ἁ Ἃ 

καὶ τοὺ ἐμοῦ ἑταίρον Αλκιθιόδου, ὁταν καὶ τα 

ἀρχαῖα προσαπολλύωσι πρὸς οἷς ἐκτήσαντο, οὐκ Β 
αἰτίων ὄντων τῶν κακῶν, ἀλλ᾽ ἴσως συναιτίων. 

2 -: [ω αἱ ἴω : 

“καίτοι ἔγωγε ἀνόητον πρᾶγμα καὶ νῦν ὁρῶ γιγνό- 
μενον καὶ ἀκούω τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν πέρι. 

αἰσθάνομαι γάρ, ὅταν ἡ πόλις τινοὸ τῶν πολιτικῶν 
ἀνδρῶν μεταχειρίζηται ὡς ἀδικοῦντα, ἀγανα- 
κτούντων καὶ σγετλιαζόντων, ὡς δεινὸ πασχούσι 

»Ἶ Ἃ 2 Ἃ Ἃ ’ ’ 3 

πολλοὶ καὶ ἀγαθὰ τὴν πόλιν πεποιηκότες ἄρα 
3 Φιὺ ς 4 ὅν ὃ. υἱῦμ 3 ’ ς ς “ , 

αδικῶς ὑπ᾽ αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς ὁ τουτῶν λόγος. 
Ν Ν Ω͂ “" ᾽ὔ 2 Ἃ Ν ᾿ 

τὸ δὲ ὁλον ψεῦδος ἔστι. προστάτης γὰρ ποόλεως 
3.4.9. ν "Ἢ 53.9.72 Ε 7 ς 9 2» - 

ουδ᾽ ἂν εἷς ποτε ἀδίκως ἀπόλοιτο ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 
ζ - πόλεως, ἧς προστατεῖ. κινδυνεύει" γορ ταὐτῶὼν. 
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εἶναι, ὅσοι τε πολιτικοὶ προσποιοῦνται εἶναι καὲ 
ὅσοι σοφισταί. καὶ γοὶρρ οἱ σοφισταί, τἄλλα σοφοὶ 

ὄντες, τοῦτο ἄτοπον ἐργάζονται πρᾶγμα" φά-λ 
σχοντες γὰὺρ ἀρετῆς διδάσκαλοι εἶναι πολλαίκις 
κατηγοροῦσι τῶν μαθητῶν, ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς αὖ- 
τούς, τούς τε μισθοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην 
χάριν οὐκ ἀποδιδόντες, εὖ παθόντες ὑπ᾽ αὐτῶν. 

Ὁ χαὶ τούτου τοῦ λόγου τί ἂν ἀλογώτερον εἴη 
πράγμα, ἀνθρώπους ἀγαθοὺς καὶ δικαίους γενο- 
μένους, ἐδαιρεθέντας μὲν ἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδα- 

σκάλου, σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν τούτῳ 
«5. 

οὐκ ἔχουσιν ; οὐ δοκεῖ σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ὦ 

ἑταῖρε; “Ὥς ἀληθώς δημηγορεῖν με ἠνάγκασας, 
ὦ Καλλίχλεις, οὐκ ἐθέλων ἀποκρίνεσθαι. 

Ολρ. ΧΧΡ. ΚΑ,Ζ. Σὺυ δ᾽ οὐκ ἂν οἷός τ’ 
Ε εἴης λέγειν, εἰ μή τίς σοι ἀποκχρίνοιτο; Σ2. 
"Μοικά γε" νῦν γοῦν συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, 

ἐπειδή μοι οὐκ ἐθέλεις ἀποκρίνεσθαι. ἀλλ᾽,. ὦ 
᾽γαθέ, εἰπὲ πρὸς φιλίον, οὐ δοκεῖ σοι ἄλογον εἶ- 
ναι ἀγαθὸν φάσκοντα πεποιηκέναι τινὰ μέμφε- 
σθαι τούτῳ, ὅτι. ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀγαθὸς γεγονώς τε 
καὶ ὧν ἔπειτα πονηρός ἐστιν; ΚΑ͂Ζ. "Ἐμοιγε 
δοκεῖ. Σ,Ώ. Οὐκοῦν ἀκούεις τοιωῦτα λεγόντων 

δοτῶν φασκόντων παιδεύειν ἀνθρώπους εἰς ἀρετήν ; 
ΚΑ44. Ἐγωγε. ἀλλὰ τί ἂν λέγοις ἀνθρώπων πέρι 
οὐδενὸς ἀξίων; 4Σ.42. Τί δ᾽ ἂν περὲ ἐκείνων λέ- 
γοις, οὗ φάσκοντες προεστάναι τῆς πόλεως καὶὲ 
ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται, πάλιν αὐτῆς 

κατηγοροῦσιν, ὅταν τύχωσιν, ὡς πονηροτάτης ; 
ο΄ οἴει τι διαφέρειν τούτους ἐκείνων Ὡ ταὐτόν, ὦ μα- 

ΐ 10" 

- ΓΩϑ ΝΟΥ ον 
ΝΣ ον μά 
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ΑΔ ΕΎΜΕΡΕΙ ᾿ ν-: Ἐν ν 9 , καάρι᾽, ἐστὶ σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ, ἢ ἑγγύς τι και 
παραπλήσιον, ὥσπερ ἐγὼ ἔλεγον πρὸς Πώλον. σὺ 

δ δὸὲ δι᾽ ἀγηρίαν τὸ μὲν πάγκαλόν τι οἴει εἶναι, Ὁ 
κ ἦν, πὴν ῥητορικήν, τοῦ δὲ τλρρεν ἐαρήῤρανας τῇ δὲ ἀλη- 

ἐ θείᾳ κάλλιόν ἔστι σοφιστικῆ ῥητορικῆς ὅσῳπερ 

ν ἐ Ἵ ΕΠ ὐτάη δια δθεκῆς καὶ γυμναστικὴ ἰατριρῆγθι 
κ΄ μόνοις δ᾽ ἔγωγε καὶ ᾧμην τοῖς δημηγόροις τε καὶ 

σοφισταῖς οὐκ ἐγχωρεῖν μέμφεσθαι τούτῳ τῷ 
[ δ 2 , ς 

πράγματι, ὃ αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς πονηρόν ἔστιν 

εἰς σφᾶς, ἢ τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἅμα καὶ ἑαυτῶν 
. ιἍ« ι ι 

« 3 Ἃ 32 ς΄ ΡῚ 

κατηγορεῖν, ὅτι οὐδὲν ὠφελήκασιν οὕς φασιν ὥφε- 

,“λεῖν. οὐχ οὕτως ἔχει; ΚΑ͂ΖΑ. Πάνυ γε. 425) 42.0 

᾿ Καὶ προέσθαι γε δήπου τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ 
᾿ μισθοῦ, ὡς τὸ εἰκός, μόνοις τούτοις ἐνεχώρει, εἴπερ 
ΉΩ. “-“» δῦν ᾿ ν 3 ΄ 

᾿ ἀληθὴ ἔλεγον. ἄλλην μὲν γαρ εὐεργεσίαν τις 

᾿ εὐεργετηθείς, οἷον ταχὺς γενόμενος διὸ παιδοτρί- 

θην, ἴσως ἂν ἀποστερήσειε τὴν χάριν, εἰ προοῖτο 
2 πὰ ’ Ἃ Ν ἤ 2 - 

αὐτῷ ὁ παιδοτρίθης καὶ μὴ συνθέμενος αὐτῷ μι- 
πο Ω ’ Α͂ Ἁ ΑΝ ’ὔ 

σθὸν ὅτι μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺυς του τάχους Ὁ 

λαμθάνοι τὸ ἀργύριον" οὐ γὰρ τῇ βραδυτῆτι, 
Γ 2 - ο΄ δι Ε " 3 ΄ Ὗ 

τ καὶ; ἀδικοῦσιν οὗ ἄνθρωποι, αλλ᾽ ἀδικίᾳ. ἢ. 

γάρ; ΚΑ4. Ναί. Σ,Ώ. Οὐκοῦν εἴ τις αὐτὸ 

τοῦτο ἀφαιρεῖ, τὴν ἀδικίαν, οὐδὲν δεινὸν αὐτῷ 

μήποτε ἀδικηθῇ, ἀλλο μόνῳ ἀσφαλὲς ταύτην τὴν 

εὐεργεσίαν προέσθαι, εἴπερ τῷ ὄντι δύναιτό τις 

ἀγαθοὺς ποιεῖν. οὐχ οὕτως; ΚΑΙΑ͂. Φημί. 

σαρ. ΠΧΧΥῚ. ΣιΏ. Διὰ ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοι- 

κε, τὸς μὲν ἄλλας συμθουλὰς συμθουλεύειν λαμ- 

θάνοντα ἀργύριον, οἷον οἰκοδομίας πέρι ἢ τῶν 

ἄλλων τεχνῶν, οὐδὲν αἰσχρῶν ΚΑ4. "Ἑοικέε 
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γε. ΖΣ.Ώ. Πευὶ δέ γε ταύτης τῆς πράξεως, ὅντιν᾽ 

ἄν τις τρόπον ὡς βέλτιστος εἴη καὶ ἄριστα τὴν 
αὑτοῦ οἰκίαν διοικοῖ ἡ πόλιν, αἰσχρὸν νενόμισται 
μι φάναι συμθουλεύειν, ἐὰν μή τις αὐτῷ ἀργύ- 
ριον διδῷ. ἡ γάρ; ΚΑ͂Α͂. Ναί. Σ΄. Ζηῆλον 

ι 

Ἁ Ω πῷ 3» ’ 2 Ω ’ “ ΜῈ γαὶρρ, ὅτι τοῦτο αἴτιόν ἐστιν, ὅτι μόνῃ αὕτη τῶν 
εὐεργεσιῶν τὸν εὖ παθόντα ἐπιθυμεῖν ποιεῖ ἀντ’ 
εὖ ποιεῖν, ὥστε καλὸν δοχεῖ τὸ πεύκας εἶναι, εἰ " 

εὖ ποιήσας ταύτην τὴν εὐεργεσίαν ἀντ᾽ εὖ πείσε- 
ἔδιταί " εἰ δὲ μή, οὔ. ἔστι ταῦτα οὕτως ἔγοντα ; 

ΚΑ4. ᾿Εστιν. 2.4). ᾿ Ἐπὶ ποτέραν οὖν με πα- 
“ Ν ψ, ΑΨ ’ 4 ’ 

ρακαλεῖς τὴν ϑεραπείαν τῆς πόλεως ; διορισὸν 
Ἁ : φ ’ 3 ’ἤ Ω « 

μοι" τὴν του διαμάχεσθαι “θηναίοις, ὁπῶς ὡς 

βέλτιστοι ἔσονται, ὡς ἰατρόν, ἢ ὡς διακονήσονται 
Ἁ Ἁ “ ς ἤ 2 γῈ 2 Υ͂ 

καὶ πρὸς χάριν ομιλήσοντα ; ἽΤαληθῃ μοι εἶπέ. 
ὦ Καλλίκλεις - δίκαιος γὰρ εἶ, ὥσπερ ἤρξω 

,.ς 7 Ν 2 ἤ -»Ἥ [ 4} αν ἤ 

ποῤρησιαζεσθαι προς ἐμὲ, διατελεῖν ἃ νοεῖς λέ- 

Β γων. καὶ νῦν εὖ καὶ γενναίως εἰπέ. ΚΑ,ΙΖ. 4έ- 

ΞΕ Ξ 

γῶω τοίνυν, ὅτι ὡς διακονήσοντα. Σ΄. Κολα- χ᾽ 

κεύσοντα ἄρα με, ὦ γενναιότατε, παρακαλεῖς. 
ΚΑ͂Α. Εἴ σοι Μἥυσόν γε ἥδιον καλεῖν, ὦ Σόώ- 
κρατες" ὡς εἰ μὴ ταῦτά γε ποιήσεις ---- Σ΄. Μὴ 
εἴπῃς ὃ πολλάκις εἴρηκας, ὅτε ἀποκτενεῖ μὲ ὃ 
βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ καὶ ἐγὼ εἴπω, ὅτι πονηρός 

γε ὧν ἀγαθὸν ὄντα " μηδ᾽ ὅτι ἀφαιρήσεται, ἐάν 
Ο τε ἔχω, ἵνα μὴ αὖ ἐγὼ εἴπω, δῖι ᾿41λλ᾽ ἀφελό- 

δὼ. δὲ ῳ ἢ ) πὲρ Δ 4. ἢ 
μενος οὐχ ἕξει ὁ τι γρήσετοι αὑτοῖς, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

349 2 νος ΑΙ Ἁ Ν 2394.92 ἿΑ 

με ἀδίκως ἀφείλετο, οὕτω καὶ λαθωῶν ἀδίκως γρή- 

σεται" εἰ δὲ ἀδίκως, αἰσχρῶς " εἰ δὲ αἰσχρώς, 
᾿ κακῶς. 
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Οκρ. ΧΧΥΤ. ΚΑ. “Ὡς μοι δοκεῖς, ὦ Σώ- 
,ς κρᾶτες, πιστεύειν μηδ᾽ ἂν ἕν τούτων παθεῖν, ὡς 

οἰχῶν ἐχποδῶν καὶ οὐκ ἂν εἰσαχθεὶς εἰς δικαστή- 
ρίον ὑπὸ πάνν ἴσως μοχθηροῦ ἀνθρώπου καὶ 

φαύλου!!! Σ2ῶ. ᾿Δνόητος ἄρα εἰμί, ὦ Καλλί- 
κλεῖς, ὡς ἀληθῶς, εἰ μὴ οἴομαι ἐν τῇδε τῇ πόλει 

ς ς τυ 2] Ω ’ "Ἔ αν ᾿ ἤ - 

τ΄ οντινουν ἂν, ὁ τι τύχοι, τουτο παθεῖν. τόδε μεὲν- ΤΙ. 
ξᾺ 9. ὦ 3 διὸ γ Δ 

τοι εὖ οὐδ᾽, ὁτι, ἐάνπερ εἰσίω εἰς δικαστήριον περὶ 
,Ὦ 

τούτων τινὸς κινδυνεύων ὧν συ λέγεις, πονηρός 
τίς με ἔσται ὁ εἰσάγων" οὐδεὶς γὰρ ἂν γρηστὸς 
μἢ ἀδικουντ᾽ ἄνθρωπον εἰσαγάγοι. καὶ οὐδέν 
γε ἄτοπον, εἰ ἀποθάνοιμι. βούλει σοι εἴπω, διότι 

ταῦτα προσδοχῶ; ΚΑΊ. Πάνυ γε. ΣΙ, Οἷ 
43 7}. 272 2 Ψ Ὁ Ν » ’ 

μαι μετ᾽ ὀλίγων “4θηναίων, ἵνοι μῃ εἴπω μόνος, 

ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληθῶς πολιτικῇ τέχνῃ καὶ 
πράττειν τὸ πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν. ἅτε οὖν 

2 Ν ἤ » Ν ᾿ [ΔῈ ἤ ς [4 

οὐ πρὸς γαάριν λέγων τοὺς λόγους οὺς λέγω ἕχαά- 
᾿ δ . ν , 3 Ν τσ, - 

στοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, οὐ προς τὸ ἢδι- Ἐ 

στον, καὶ οὐκ ἐθέλων ποιεῖν ἃ σὺ παραινεῖς, τοὶ 
-- Ἃ “ 2 ΑΙ [4 4 2 » 

κομψὰ ταῦτα, οὐχ ἕξω ὁ τι λέγω ἕν τῷ δικαστη- 
’ ς Ὅτ ΩΝ ῇ Ω ᾽ Ω Ν - 

ρίῳ. ὁ αὑτὸς δέ μοι ἥκει λόγος, ονπερ πρὸς Πῶ- 

λον ἔλεγον - κρινοῦμαι γὰρ ὡς ἐν παιδίοις ἰατρὸς 
ἂν κρίνοιτο κατηγοροῦντος οψοποιοῦ. σκόπει 

. γάρ, τί ἂν ἀπολογοῖτο ὃ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐν 

τούτοις ληφθείς, εἰ αὐτοῦ κατηγοροῖ τις λέγων, 
ὅτι ἾὯ παῖδες, πολλὰ ὑμᾶς καὶ κακὸ ὅδε εἴργα- 
σται ἀνὴρ καὶ αὐτούς, καὶ τοὺς νεωτάτους ὑμῶν 

διαφθείρει, τέμνων τε καὶ κάων καὶ ἰσχναίνων 628 
καὶ πνίγων ἀπορεῖν ποιεῖ, πικρότατα πώματα δι- 

δοὺς καὶ πεινὴν καὶ διψὴν ἀναγκάζων, οὐχ ὥσπερ 
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ἐγὼ πολλὰ καὶ ἡδέα καὶ παντοδαπὰ εὐώχουν. 
ὑμᾶς. τί ἂν οἴει ἐν τούτῳ τῷ κακῷ ἀποληφθέντα 

τὸν ἰατρὸν ἔχειν εἰπεῖν ; ἢ εἰ εἴποι τὴν ἀλήθειὰν, 
ὅτι Ταῦτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν, ὦ παῖδες, ὑγιει- 
γῶς, ὁπόσον οἴει ἂν ἀναθδοῆσαι τους τοιούτους 

δικασταῖς ; οὐ μέγα; ΚΑΑ͂. Ἴσως οἴεσθαί γε 
χρή. .ΧΣ 2. Οὐκοῦν οἴει ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἂν αὖ- 

Β τὸν ἔχεσθαι ὅ τι γρὴ εἰπεῖν; ΚΑΑ͂. Πάνυ γε. 
κλρ. ΠΧΧΥΤΠ. 42)... Τοιοῦτον μέντοι καὶ 

ἐγὼ οἶδ᾽ ὅτι πάθος πάθοιμι ἂν εἰσελθῶν εἰς δικα-. 
--π΄ὕὄ-.ς 

’ 9! Ἃ ἕ Ἃ « 3 ἤ ΟἹ 

στήριον. οὔτε γοὰρ ἡἠδονος ἃς ἑἕχπεπόριίκο, ἕξω 

αὐτοῖς λέγειν, ἃς οὗτοι εὐεργεσίας καὶ ὠφελείας 
νομίζουσιν, ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορίζοντας ζηλῶ 

οὔτε οἷς πορίζεται" ἐάν τέ τίς με ἢ) νεωτέρους φῇ 
διαφθείρειν ἀπορεῖν ποιοῦντα, ἢ τουὺς πρεσθυτέ- 
ρους κακχηγορεῖν λέγοντα πικχρουὺς λόγους ἢ ἰδίᾳ 
ΒλῚ ’» 2; Ἃ 2 Ἂ ΑἹ 2 οι ΑΙ ᾿" 

ῃ δημοσίῳ, οὔτε τὸ ἀληθὲς ἕξω εἰπεῖν, οτι Ζικαίΐίως 

Ο πάντα ταῦτα ἐγὼ λέγω, καὶ πράττω τὸ ὑμέτερον 

'δὴ τούτο, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτε ἄλλο οὐδέν. 

ὥστε ἴσως, ὃ τι ἂν τύχω, τοῦτο πείσομαι. ΚΑ͂Ζ. - 
Ζοκεῖ οὖν σοι, ὦ Σώκρατες, καλώς ἔχειν ἄνθρω- ᾿ 
πος ἐν πόλει οὕτως διακείμενος καὶ ἀδύνατος ὧν 
ἑαυτῷ βοηθεῖν; Σὰ. Εἰ ἐκεῖνό γε ἔν αὐτῷ 
ὑπάρχοι, ὦ Καλλίκλεις, ὃ σὺ πολλάκις ὡμολόγη- 
σας" εἰ βεδοηθηκῶς εἴῃ αὑτῷ, μήτε περὲ ἀνθρώ ΒΞ η ῆ ἐλ μοὶ 9 ἰρονὶ 

’ ᾿ δὴ 9! Ἃ ͵ ΡῚ Ἃ 

ἢ πους μὴτε περί ϑεους ἄδικον μηδὲν μήτε εἰρηκὼς 
᾽ν 2 ὔἴ [4 “- μήτε εἰργασμένος. αὕτη γάρ τις βοήθειο, ἑαυτῷ 

πολλάκις ἡμῖν ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι... εἶ 
μὲν οὖν ἐμέ τις ἐξελέγχοι ταύτην τὴν βοήθειαν 
ἀδύνατον ὄντα ἐμαυτῷ καὶ ἄλλῳ βοηθεῖν, αἰσγχυ: μαυτῷ καὶ ὦ βοηθεῖν, αἰσχυ: 
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νοίμην ἂν καὶ ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὀλίγοις ἐξελεγχό- 
μένος καὶ μόνος ὑπὸ μόνου, καὶ εἰ διὰ ταύτην τὴν 

-νσ: ΄ 2 ; Ε ΄, 2] 2 Ἁ 
᾿ ἀδυναμίαν ἀποθνήσκοιμι, ἀγανακτοίην ἂν" εἰ δὲ 

᾿ - ς 0 ΦΥ͂ 9 ὃ ’ λ ΤᾺ Ἵ ν᾿ “ 

20 απκιχῇ9 θρητ ΘΙΧὮ 9 ἐν ἑια ΦῈ ἑυτώην ἐγῶγξ, ευ 

» ς ,ὔ ! οἶδα, ὅτι ῥᾳδίως ἴδοις ἄν μὲ φέροντα τὸν ϑάνα- Ἐ 
τον. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀποθνήσκειν οὐδεὶς φοθεῖ- 
ται, ὅστις μὴ παντάπασιν ἀλόγιστός τε καὶ ἄναν- 
δρός ἐστι, τὸ δὲ ἀδικεῖν φοθεῖται " πολλῶν γοὶρ 
ἀδικημάτων γέμοντα τὴν ψυχὴν εἰς “Διδου ἀφι- 

ν΄ ἤ 5) Ὡς 39 2 Ἁ ’ὔ 

κέσθαι πάντων ἔσχατον κακῶν ἔστιν. εἶ δὲ βου- 

λει, σοὶ ἐγώ, ὡς τοῦτο οὕτως ἔχει, ἐθέλω λόγον 
λέξαι. ΚΑΊΖ. ᾿4λλ᾽ ἐπείπερ γε καὶ τἄλλα ἐπέ- 

ρανας, καὶ τοῦτο πέρανον. 
σκρ. ΧΧΙΧ. Σ. "“Ζκουε δή, φασί, μάλα δ28 

-“ ὔ [δ . ᾿ κὸν - ς 2 δ 3" 
καλοῦ λόγου, ὃν συ μὲν ἡγῆσει μῦθον, ὡς ἐγῶ οἱ- 

υὐΐμαι, ἐγὼ δὲ λόγον - ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω 
ἃ μέλλω λέγειν. “Ὥσπερ γὰρ “Ὅμηρος λέγει, 

διενείμαντο τὴν ἀρχὴν ὁ Ζεὺς καὶ ὃ Ποσειδῶν 
 ς ;ὔ ᾿] ΝῚ Ἁ “ Ἁ ’ 

καὶ ὃ Πλούτων, ἐπειδῇ παρὸ τοῦ πατρος παρέὲλα- 

ὄον. ἦν οὖν νόμος ὅδε περὶ ἀνθρώπων ἐπὶ Κρό- 
γου, καὶ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἔστιν ἐν ϑεοῖς, τῶν ἀν- 

θρώπων τὸν μὲν δικαίως τὸν βίον διελθόντα καὶ ᾿ 
ΚΡ» 2 Ν ’ὔ 2 ’ὔ ΄ 2 

ὁσίως, ἐπειδὰν τελευτήσῃ, ἐς μακάρων νήσους ἄπι- 

ὄντα οἰκεῖν ἐν πάσῃ εὐδαιμονίᾳ ἐκτὸς κακῶν, τὸν 

δὲ ἀδίκως καὶ ἀθέως εἰς τὸ τῆς τίσεώς τε κοιὶ δίκης 

δεσμωτήριον, ὃ δὴ τάρταρον καλοῦσιν, ἰέναι. τού- 
δ τος ἃ ἤ Ἁ 5} Ἁ - 

των δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνον καὶ ἔτι νεῶστι τοῦ 

Αιὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοντος ζῶντες ἦσαν ζώντων, ἐκεί- 
“Ὁ Φα Ρ , (4 ἐς ἣν 

γνῃ τῇ ἡμέρᾳ δικάζοντες, ἡ μέλλοιεν τελευτᾶν. 
-πππ'νϑὕ.-- 

“- 5 2 ΟΣ “4 

κακῶς οὖν αἱ δίκαι ἐκρίνοντο. ὅ τε οὖν Πλούτων 

Β 
γ᾽ 

ἡ Ὸ 

πο τοοοττν........“| 

ἴχος 

φως 
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καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ ἔκ μακάρων νήσων ἰόντες 
Ὁ ἔλεγον πρὸς τὸν Δία, ὅτι φοιτῷέν σφιν ἄνθρωποι 

ἑκατέρωσε ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν ὁ Ζεύς, ᾿4λλ᾽ 

.Κ. ἐγώ, ἔφη, παύσω τοῦτο γιγνόμενον. γύν μὲν γοὶρ 
᾿ κακῶς αἱ δίκαι δικάζονται. ἀμπεχόμενοι 76. 

ἔφη; οἱ κρινόμενοι κρίνονται " ζώντες γοὶρ κρίνον- 

ται. πολλοὶ οὖν, ἃ δ᾽ ὅς, ψυχὸς πονηρὰς ἔχοντες 
ἠμφιεσμένοι εἰσὲ σώματά. τε καλοὶ καὶ γένη καὶ 
πλούτους, καί, ἐπειδὰν ῇ χρίσις ἢ; ἔρχονται αὐ- 
τοῖς πολλοὶ μάρτυρες, μαρτυρήσοντες, ὡς δικαίως 

Ὁ βεθιώκασιν. οὗ οὖν δικασταὶ ὑπό τε τούτων ἐκχ- 

πλήττονται, καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ ἀμπεχόμενοι δι- 
κάζουσι, πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτῶν ὀφθαλμοὺς καὶ 
ὦτα καὶ ὅλον τὸ σῶμα προκεκαλυμμένοι. ταῦτα 
δὴ αὐτοῖς πάντα ἐπίπροσθεν γίγνεται, καὶ τοὶ αὖ- 

τῶν ἀμφιέσματα καὶ τὰ τῶν κρινομένων. πρῶτον 
μὲν οὖν, ἔφη, παυστέον ἐστὶ προειδότας αὐτοὺς 
τὸν θάνατον " νῦν μὲν γοὶρ προΐσασι. " τοῦτο μὲν 
οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηθεῖ ὅπως ἂν παύσῃ 

Ε αὐτῶν. ἔπειτα γυμνοὺς κριτέον ἁπάντων τού- 
τῶν " τεθνεῶτας γοὶρ δεῖ κρίνεσθαι. καὶ τὸν κρι- 
τὴν δεῖ γυμνὸν εἶναι, τεθνεῶτα, αὐτῇ τῇ ψυχῇ 
αὐτὴν τὴν ψυχὴν ϑεωροῦντα ἐξαίφνης ἀποθανόν- 
τος ἑκάστου, ἔρημον πάντων τῶν συγγενῶν καὶ 
κατολιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐκεῖνον τὸν 
κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρίσις ἡ. ἐγωὼ μὲν οὖν ταῦ- 
τα ἐγνωκῶς πρότερος ἢ) ὑμεῖς ἐποιησάμην δικα- 
στὰς υἱεῖς ἐμαυτοῦ, δύο μὲν ἐκ τῆς ᾿ “σίας, Μίνω 

δδάτε καὶ ᾿Ραδάμανθυν, ἕνα δὲ ἐκ τῆς Μυρώπης, 
«“Ἰακόν. οὗτοι οὖν ἐπειδὸν τελευτήσωσι, δικά 

---πιιοι 
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' 
᾿ 
! 

Γ ἢ 

ἐν 

᾿ "κα 

φ 3 ᾿ 
ἐγὼ ἀκηκοὼς πιστεύω ἀληθῆ εἶναι" καὶ ἐκ τού- 

γς 

να, 

ῶ... Ὴ 

ὕνϑῖσςς, 

ἫΝ ΝῚ [ω "Ὁ" ΗῚ [Ὡ} 7 2 Ξ ς 

σουσιν ἕν τῷ λειμῶνι, ἕν τῇ τριόδῳ ἕξ ἧς φεέρετον 
ΣΟΥ ς ν 3 ς 2 ’ τῶ ὁδώ, ἡ μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἡ δ᾽ εἰς τάρ- 

᾿ Ἁ Ἃ ᾿ 2 Ἅ- 3 Ζ' ς ’ὔ 

ταρον. χκοιὶ τοὺς μὲν ἔχ τῆς “σίας ᾿αδαμανθυς 
κρινεῖ, τοὺς δὲ ἐκ τῆς ξυρώπης Αἰακός - Μίνῳ 
δὲ πρεσθεῖα δώσω, ἐπιδιακρίνειν, ἐὸν ἀπορῆτόν τι 
τω ἑτέρω, ἵνα ὡς δικαιοτάτη ἡ κρίσις ἢ περὶ τῆς 
πορείας τοῖς ἀνθρώποις. 
, Ὅκμρ, ΧΧΧ, ΤΖ7αῦτ᾽ ἔστιν, ὦ Καλλίκλεις,͵ ἃ 

Ὁ ’ ’ ’ Ψ 

τῶν τῶν λόγων τοιόνδε τι λογίζομαι συμθαίνειν. 

Ὃ ϑάνατος τυγχάνει ὧν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδὲν 
9] Ὁ "ν “ ᾽ὔ ὰρ .»"- 

ἄλλο ἢ δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς ψυχῆς 

καὶ τοῦ σώματος, ἀπ᾽ ἀλλήλοιν. ἐπειδὰν δὲ δια- 
λυθῆτον ἀρα ἀπ’ ἀλλήλοιν, οὐ πολὺ ἧττον ἕκά- 

τερον αὐτοῖν ἔχει τὴν ἕξιν τὴν αὑτοῦ ἥνπερ καὶ 
ὅτε ἔζη ὁ ἄνθρωπος, τό τε σῶμα τὴν φύσιν τὴν 
αὑτοῦ καὶ τὸ ϑεραπεύματοα, καὶ τὰ παθήματα, 

ἰδ 
᾿ ᾿ 

3} ᾿ “ 3 ͵ 5 Χ - Υ 

ἔνδηλα πᾶντα. οἷον εἴ τινος μέγο, ἦν τὸ σώμα Ο 

φύσει ἢ τροφῇ ἢ ἀμφότερα ζῶντος, τούτου καὶ 
ἐπειδὸν ἀποθάνῃ ὃ νεκρὸς μέγας " καὶ εἰ παχύς, 
παχὺς καὶ ἀποθανόντος, καὶ τἄλλα οὕτως. καὶ 

εἰ αὖ ἐπετήδευε κομᾶν, κομήτης τούτου καὶ ὁ νε- 
κρός. μαστιγίας αὖ εἴ τις ἣν καὶ ἴχνη εἶχε τῶν 
πληγῶν οὐλὰς ἐν τῷ σώματι ἢ) ὑπὸ μαστίγων ἢ 
ἄλλων τραυμάτων ζών, καὶ τεθνεῶτος τὸ σῶμα 
ἔστιν ἰδεῖν ταῦτα ἔχον. κατεαγότα τε εἴ τον ἦν 
μέλη ἢ διεστραμμένα ζῶντος, καὶ τεθνεῶτος ταὐτὰ 

ταῦτα ἔνδηλα. ἕνὲ δὲ λόγῳ, οἷος εἶναι παρε- 
σκεύαστο τὸ σώμα ζών, ἔνδηλα ταῦτα καὶ τελευ- 

[ ον ὔ ἐλ] » ΝΣ ἘΠ ’ 
τήσαντος ἡ πᾶντα ἢ τα τολλα ἐπί τινα, χρόνον. 
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ταὐτὸν δή μοι δοκεῖ τοῦτ᾽ ἄρα καὶ περὶ τὴν ψυ- 
χὴν εἶναι, ὦ Καλλίκλεις " ἔνδηλα πάντα ἐστὶν ἐν 

τῇ ψυχῇ, ἐπειδὸν γυμνωθῇ τοῦ σώματος, τά τε 

τῆς φύσεως καὶ τὸ παθήματα ἃ διοὸ τὴν ἐπιτή- 
δευσιν ἑκάστου πράγματος ἔσχεν ἐν τῇ ψυχῇ ὃ 

τ ἐδ 3 . 5 3. ΣἈΤᾺ ᾿Ν κ 
Ἐ ἄνθρωπος. ὔπειδον οὖν ἀφίκωνται παρὰ τον 

’ ε Ν 2 “" 3 » ᾿ Ἃ ς ’ 
δικαστήν, οἱ μὲν ἔκ τῆς “΄σίας παρὰ τὸν αδα- 
μανθυν, ὁ “Ῥαδάμανθυς ἐκείνους ἐπιστήσας ϑε- 
ἅται ἑκάστου τὴν ψυχήν, οὐκ εἰδως ὅτου ἐστίν, 

ἀλλὰ πολλάκις τοῦ μεγάλου βασιλέως ἐπιλαθόμε - 
γος ἢ ἄλλου ὁτονοῦν βασιλέως ἢ δυνάστου κατεῖ- 

δὲν οὐδὲν ὑγιὲς ὃν τῆς ψυχῆς, αλλὰ διαμεμαστι- 

δα γωμένην καὶ οὐλῶν μεστὴν ὑπὸ ἐπιορκιῶν καὶ 
οἰδικίας, ἃ ἑκάστῳ ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο εἰς 
τὴν ψυχήν, καὶ πάντα σκολιοὶ ὑπὸ ψεύδους καὶ 

2 ᾽’ Ἁ 2 Ἅ 3 Ἁ Ἁ Ἃ 2! 3 » 

ἀλαζονείος καὶ οὐδὲν εὐθυ διὰ τὸ ἄνεν ἀληθείας 

τεθράφθαι - καὶ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς καὶ 

ὑθρεως καὶ ἀκρατίας τῶν πράξεων ἀσυμμετρίας 
τε καὶ αἰσχρότητος γέμουσαν τὴν ψυχὴν εἶδεν. 
ἰδῶν δὲ ἀτίμως ταύτην ἀπέπεμψεν εὐθὺ τῆς φρου- 

“ "»ἭΆ 7 3 -»- 2 " Ἃ ὔ 

ρᾶς, οἱ μέλλει ἐλθοῦσα ἀνατλῆναι τὰ προσήκοντοι 

πάθη. ΟκΡ. ΧΧΧΙ, “Προσήκει δὲ παντὶ τῷ 
Β ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ᾽ ἄλλον ὀρθῶς τιμωρουμένῳ, ἢ εἰ νκοι χθουδο μι δυο ΘΟ ΒΕ 

2 ᾽ ’ ᾿ 

βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνίνασθαι ἢ παραδείγμα- 
“ὦ: 2 ’ ΜΕ, Ρὴ ς “ ᾿ 

τι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵν᾽ ἄλλοι ὁρῶντες πα- 

σχοντα ἃ ἂν πάσχῃ φοδούμενοι βελτίους γίγνων- 
ται. εἰσὶ δὲ οὗ μὲν ὠφελούμενοί τε κοιὶ δίκην 
διδόντες ὑπὸ ϑεῶν τε καὶ ἀνθρώπων οὗτοι, οἵ ἂν 
32 ἢ ς ᾽ ς ’ [“ Ἂ Α... 3 ἑάσιμα ἀμορτήματο. ἁμάρτωσιν " ὅμως δὲ δι᾽ αλγη- 

δόνων καὶ ὀδυνών γίγνεται αὐτοῖς ἡ ὠφέλεια καὶ 
11 
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ἔνθάδε καὶ ἐν “Διδου" οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως ἀδι- 
κίας ἀπαλλάττεσθαι. οἵ δ᾽ ἂν τὸ ἔσχατα ἀδική- Ο 
σώσι καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι γέ- 

νωντοῖι, ἐκ τούτων τὸ παραδείγματα γίγνεται, 
καὶ οὗτοι αὐτοὶ μὲν οὐκχέτι ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε 
2 Ζ 3, 32} ἊἌ, ἡ Φ ΤΆ ς ᾽ὔ ς - 

ανίατοι οντες, ἄλλοι δὲ ονίνανται οἱ τούτους ὁρῶν- 

τὲς διὰ τὰς ἁμαρτίας τὸ μέγιστα καὶ ὀδυνηρότατα 
καὶ φοθερώτατα πάθη πάσχοντας τὸν ἀεὲ χρόνον, 
ἀτεχνώς παραδείγματα ἀνηρτημένους ἐκεῖ ἐν “41- 

2 ᾿- ᾽’ αν 9 π᾿ - 3929 » 

δον ἕν τῷ δεσμωτηρίῳ, τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων ἄφι- 
Υ 4 Ἁ ’ 32 4 κνουμένοις ϑεάματα καὶ νονθετήματα. ὧν ἐγώ 

φημι ἕνα καὶ ᾿Αρχέλαον ἔσεσθαι, εἰ ἀληθὴ λέγει 
Πώλος, καὶ ἄλλον ὅστις ἂν τοιοῦτος τύραννος ἧ. 

ραδειγμάτων ἐν ἐκ τυράννων καὶ βασιλέων καὶ δυ- 

ναστῶν καὶ τὸ τῶν πόλεων πραξάντων γεγονότας" 

οὗτοι γὰρ διὼ τὴν ἐξουσίαν μέγιστα. καὶ ἀνοσιώ- 
τατα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνουσι. μαρτυρεῖ δὲ 
τούτοις καιὶ ᾿Οἰηροῦν βασιλέας γὰρ καὶ δυνά- ὁ 
στας ἐχεῖνος πε ποίηοε τοὺς ἐν “Διδου τὸν ἀεὶ 5 

χρόνον τιμωρουμένους, Τάνταλον καὶ Σίσυφον 
καὶ Τιτυόν. Θερσίτην δέ, καὶ εἴ τις ἄλλος πονη- 
ρὸς ἦν ἰδιώτης, οὐδεὶς πεποίηκε μεγάλαις τιμω- 
ρίαις συνεχόμενον ὡς ἀνίατον " οὐ γάρ, οἶμαι, 
ἐξὴν αὐτῷ" διὸ καὶ εὐδαιμονέστερος ἣν 7) οἷς ἐξὴν ᾿ : μ 009 Βῇ ἣν. 

2 3» 4 32 “ 4 5» Ἁ 

ἀλλὰ γάρ, ὦ Καλλίκλεις, ἐκ τῶν δυναμένων εἰσὶ 
καὶ οὗ σφόδρα πονηροὶ γιγνόμενοι ἄνθρωποι " 628 

, Ἃ Ἁ [4 ὃ ὁ ’ 3 Ἃ 2! 

οὔδεν μὴν κωλύει καὶ ἕν τούτοις ἀγαθους ἄνδρας 

ἐγγίγνεσθαι, καὶ σφόδρα γε ἄξιον ἄγασθαι τῶν 
νιγνομένων " χαλεπὸν γάρ, ὦ Καλλίκλεις, καὶ 
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πολλοῦ ἐπαΐνον ἄξιον ἕν μεγάλῃ ἐξουσίᾳ τοῦ 
3 -“ ἤὔ ’ δὲ 2 » λ] 

ἀδικεῖν γενόμενον δικαίως διαθιώναι. ολίγοι δὲ 
Ξ ς χη 2 Ἃ 2 ’᾽ λ ᾿ 

γίγνονται οἱ τοιουτοι" ἐπεὶ καὶ ἐνθαδὲε καὶ ἄλλο- 

θι γεγόνασιν, οἶμαι δὲ καὶ ἔσονται καλοὶ καγαθοὲ 
Β ταύτην τὴν ἀρετὴν τὴν τοῦ δικαίως διαχειρίζειν 

« 3 2 ’ Ὁ Ἃ Ἁ ’ 3 ’ 

ἃ ἂν τις ἐπιτρέπῃ" εἰς δὲ καὶ πᾶνν ἑλλόγιμος 
γέγονε καὶ εἰς τοὺς ἄλλους “Ἐλληνας, "“ριστεί- 
δης ὁ “υσιμάχον. οἱ δὲ πολλοί, ὦ ἄριστε, κακοὶ 
γίγνονται τῶν δυναστῶν. ΟΑΡ. ΧΧΧΊΙΠ, “Ὅπερ 

3 ὅ) 3 Ἃ ς. ςἘ ’ 2 α΄ 

οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὁ αδάμανθυς ἑκεῖνος τοι- 
ἀΟΒΗΝ, ἡ ᾽ 2] Ν᾽ ἣ 9 -- ΕἾ ΕΥ̓ 

ουὅτὸν τινα λάθῃ, ἄλλο μὲν περὶ αὐτου οὐκ οἶδεν 
3 ᾿ 21) 3... ὦ 3; 9 - [κ Ἃ ’ 

οὐδεν, οὐθ᾽ ὃστις οὐθ᾽ ὡντινῶν, ὁτι δὲ πονηρὸς 

τις " καὶ τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεμψεν εἰς τάρτοιρρον, 

Ο ἐπισημηνάμενος, ἐάν τε ἰάσιμος ἐάν τε ἀνίατος 
δοκῇ εἶναι" ὁ δὲ ἐκεῖσε ἀφικόμενος το προσή- 
κοντα πάσχει. ἐνίοτε δ᾽ ἄλλην εἰσιδῶν ὁσίως βε- 
διωκυῖαν καὶ μετ᾽ ἀληθείας, ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ 
,ἄλλου τινός, μάλιστα μέν, ἔγωγέ φημι, ὦ Καλλί- 
κλεις, φιλοσόφου τὰ αὐτοῦ πράξαντος καὶ οὐ πο- 

ἤ 2 απ ω 3 ’᾽ ΝΟΥ 

λυπραγμονήσαντος ἕν τῷ βίῳ, ἡγάσθη τε καὶ ἐς 
3 3 " ς 

μοκοίρων νήσους ἀπέπεμψε. ταὐτὸ ταῦτα καὶ ὃ 
«ἰακός. ἑκάτερος δὲ τούτων δάθδδον ἔχων δικάζει. 

Ὁ ὁ δὲ Μίνως ἐπισκοπῶν κάθηται μόνος, ἔχων χρυ- 
ω “ [ δὶ Ἁ ἘΦ ’ 

σοὺν σχήπτρον, ὡς φησιν Οδυσσεὺς ὁ Ομήρου 
ἰδεῖν αὐτὸν 

χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, ϑεμιστεύοντα νέ- 
κυσσιν. 

᾿Εγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπὸ τούτων τῶν 
λόγων πέπεισμαι, καὶ σκοπῶ, ὅπως ἀποφανοῦμαι 

τῷ κριτῇ ὡς ὑγιεστάτην τὴν ψυχήν. χαίρειν οὖν 
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2 » ἃ Ν ᾿ “ - ΕῚ ’ ΄ ᾿ 

ἑᾶάσας τας τιμᾶς τὰς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, τὴν 

ἀλήθειαν σκοπῶν πειράσομαι τῷ ὄντι ὡς ἂν δύνω- 
μαι βέλτιστος ὧν καὶ ζὴν καί, ἐπειδὸν ἀποθνή- Ἐὶ 

σκω, ἀποθνήσκειν. παρακαλῶ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους 
͵ 2 ’ ΟΣ αἰ ’ Ὰ Ἀ 

πᾶντος ἀνθρώπους, καθ᾽ οσον δυναμαι, καὶ δὴ 

καὶ σὲ ἀντιπαροακαλῶ ἐπὶ τοῦτον τὸν βίον καὶ 
τὸν ἀγῶνα, τοῦτον, ὃν ἐγώ φημι ἀντὶ πάντων τῶν 
2 ’ 2 ῇ ᾿" Ἁ 2 ’ ἰχ 2 

ἑνθὰδε ἀγώνων εἶναι, καὶ ονειδίζω σοι, ὁτι οὔχ 
»"ὔ, 4 5] - - [ ς Ξ Ψ 

οἷός τ᾽ ἔσει σαυτῷ βοηθῆσαι, ὅταν ἡ δίκῃ σοι ἢ 
Ρ Ἀπ Ὸ ’ « ΡῈ Ν ΡῚ Ἃ 5} 9 Ἁ 2 Ἃ 

καὶ ἡ κρίσις ἣν νῦν δῃ ἕγῶ ἔλεγον, ἀλλὰ ἐλθων. 
ὁ Ν Ἃ Ἃ Ἁ ἰ Ψ τ ΙΑ 3 ᾽ὔ 

παρα τον δικαστὴν τὸν τῆς “Αἰγίνης υἷόν, ἐπειδαν 52" 

σου ἐπιλαθόμενος ἄγῃ, χασμήσει καὶ ἱἰλιγγιάσεις 
93ῳωΝ - δὲν. τὸ συν αν 7 Ὁ Ξ- ᾽ » 

οὐδὲν ἧττον ἢ ἔγω ἐνθαδὲ συ ἐκεῖ, καὶ σε ἴσως 

τυπτήσει τις καὶ ἐπὶ κόῤῥης ἀτίμως, καὶ πάντως ᾿ 
προπηλαχκιεῖ. 

Τάχα δ᾽ οὖν ταῦτα μῦθός σοι δοκεῖ λέγεσθαι, 
ὥσπερ γραός, καὶ καταφρονεῖς αὐτῶν. καὶ οὐδέν 
γ᾽ ἂν ἦν ϑαυμαστὸν καταφρονεῖν τούτων, εἴ πῇῃ 
ζητοῦντες εἴχομεν αὐτῶν βελτίω καὲ ἀληθέστερα 
εὑρεῖν " νῦν δὲ ὁρᾷς, ὅτι τρεῖς ὄντες ὑμεῖς, οἵπερ 
σοφώτατοί ἔστε τῶν νῦν ᾿λλήνων, σύ τὲ καὶ Β 
Πῶλος καὶ Ποργίας, οὐκ ἔχετε ἀποδεῖξαι, ὡς δεῖ 
.} κ᾿ , φῳ“ νν “- “ ἡ ἅ4.Σ 
ἄλλον τινὰ βίον ἕὴν ἡ τοῦτον, ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε 
φαίνεται συμφέρων, ἀλλ᾽ ἐν τοσούτοις λόγοις τῶν 
ἄλλων ἐλεγχομένων μόνος οὗτος ἠρεμεῖ ὃ λόγος, 
“ 2 ῇΓ 2 Ἁ Ἃ 9 - Ὁ ᾽ν Ἁ 3 

ὡς εὐλαθητέον ἔστι τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ τὸ αδι- 
εκ". Ἁ Ν ἣ-" 32 Ἁ ,: ᾽ 

κεῖσθαι, καὶ παντὸς μᾶλλον ἀνδρὶ μελετητέον οὐ 

τὸ δοκεῖν εἶναι ἀγαθόν, ἀλλὰ τὸ εἶναι καὶ ἰδίᾳ 
Ἁ ’ 9 ἃ ῇ ’ Ἃ ’ 

καὶ δημοσίᾳ" ἕαν δὲ τις κατα τι κοικος γίγνηται, 
[4 2 ᾿Ν Ἃ Δὲ ’ 2 Ἃ ᾿ Ἃ 

κολαστέος ἐστί, καὶ τοῦτο δεύτερον ἀγαθὸν μετα 
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τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ γίγνεσθαι. καὶ κολαξόμεναν 

διδόναι δίνην " καὶ πᾶσαν κολακείαν καὶ τὴν 

περὶ ἑαυτὸν καὶ τὴν περὶ τοὺς ἄλλους, καὶ περὲ 
ὀλίγους καὶ περὶ πολλούς, φευκτέον " καὶ τῇ ῥη- 
τορικῇ οὕτω χρηστέον, ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀεί, καὶ τῇ 
ἄλλῃ πάσῃ πράξει. 

Οκρ. ΧΧΧΙΠΠ. ᾿ΑΗμοὶ οὖν πειθόμενος ἂκο- 
λούθησον ἐνταῦθα, οἵ ἀφικόμενος εὐδαιμονήσεις 
καὶ ζῶν καὶ τελευτήσας, ὡς ὁ λόγος σημαΐνει. 
καὶ ξασόν τινά σον καταφρονῆσαι ὡς ἀνοήτου 

Ὁ καὶ προπηλακίσαι, ἐὸν βούληται, καὶ ναὶ μα Δία 
σύ γε ϑαῤῥών πατάξαι τὴν ἄτιμον ταύτην πλη- 
γήν " οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσει, ἐον τῷ ὄντι ἧς κα- 
λὸς κἀγαθός, ἀσκών ἀρετήν. κἄπειτα οὕτω κοινῇ 
ἀσκήσαντες, τότε ἤδη, ἐὸν δοκῇ χρῆναι, ἐπιθησό- 
μεθα τοῖς πολιτικοῖς, ἢ ὁποῖον ἄν τι ἡμῖν δοκῇ, 
τότε βουλευσόμεθα, βελτίους ὄντες βουλεύεσθαι 
ἢ νῦν. αἰσχρὸν γοὰρ ἔχοντος γε ὡς νῦν φαινό- 

μεθα ἔχειν, ἔπειτα νεανιεύεσθαι ὥς τι ὄντας, οἷς 
Ε οὐδέποτε ταυτὸ δοκεῖ περὶ τών αὐτῶν, καὶ ταῦτα 

περὶ τῶν μεγίστων " εἰς τοσοῦτον ἥκομεν ἀπαιδευ- 
σίας! ὥσπερ οὖν ἡγεμόνι τῷ λόγῳ γρησώμεθα 
τῷ νῦν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σημαίνει, ὅτι οὗτος 
ὁ τρόπος ἀριστος τοῦ βίου, καὶ τὴν δικαιοσύνην 
καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἀσκοῦντας καὶ ζῆν καὶ 

τεθνάναι. τούτῳ οὖν ἑπώμεθα, καὶ τοὺς ἄλλους 
παρακαλώμεν, μὴ ἐκείνῳ, ᾧ σὺ πιστεύων ἐμὲ πα- 

ρακαλεῖς " ἔστι γοὶρ οὐδενὸς ἄξιος, ὦ Καλλίκλεις. 









ΚΟ ΤΡ 

Ν. Β. ΤῈ ΤΟΥ ΠΟ65 ΤΌ]]ΟΥ {Π6 τηδΥρίη8] Ραρ65 δηα 1οὐΐου5 οὐἉ ἐμ ἐοχῦ, το Ὁ1Θ 

ὕΠοΒΘ οὗ ὑμ6 Ῥδυὶβ οαϊίΐοῃ οὗ 1578, οαϊοὰ Ὀγ Η. Κίορβαηυβ. Μῦ. βίαμαϑ ἴὸ᾽ Νἴδῦ- 

ΤΕ 125᾽8 ατδιηπηγδῦ, βοοοπα οαϊίϊοι ; 1ζ.. ἴον Καὶ ἀπο υ᾽5 ΜΙα 416 ΟὙδιάταδν, ἰσαπβὶ θα ὈΥ 

Ἑδταγὰβ δα ΤΆΥΙΟΥ ; ΟΥ..) ἴῸΣ ΟΥΟΒΌΥ 8, βδοοπᾷ οαϊδίοη ; ἃπα Ξορἢ., ἴον ὑμδὺ οὗὨ ϑορῃ- 

ΟΟ1685, αποὐοα δοοογαάϊηρ ὑο ὑπ6 οΥἱρῖπδ) βϑούϊ οἢΒ : ---- πὶ [Π6 ΠΘῪ οαϊίζοπ. 86 θᾶ 7“ 

116 δα ρσθβοηῦ βθούϊοῃβ 816 οομδύρα δὖ ὑπ6 Ῥορὶ πηϊηρ. 

44] ΑΔ. οὕτω μεταλαγχάνειν, 80 ἰο ἰαΐδ ραγὶ τη ; ἱ. 6. ἴῃ {Π6 

ῬΙΘβθηΐ ᾿ἰπβίδηςθ, ἐο ἐαΐα πὸ ραγὶ ἴηι αἱ αἰ, (ΟΔ1116165 ΞαΥ8, 

“Ἰ γγοῦθ νγ6}1] ἴο ἤᾶγθ βοῇ ἃ 5816 ἴῃ ἃ Ὀδῖ1|6. ἃ5. γοὰ 

Πᾶν Παὰ 1ὴ ]ἰβίθβπϊησ ἰο ΟΟΥρίαβ᾽); 1. 6. 1 6.6. Ὑ06}} ἴο 

᾿ΠΑΥΤγΘ ίοο ]αΐθ [Ὁ δὴ πῃρ]θαβαηΐ οι ρ] ουπιθηΐ, Ὀθαΐ ποί [ῸΓ 

8 [δαϑί βοῇ ἃ5 γα βᾶνθ δά. ΕῸΓ {Π6 βϑἰθοίίΐοη οἵ τ0α7᾽ ἴῃ 

[Π15 ῬΥΌν τα] ρῃγαβθ, οοιρ. ῬΠΘαγ. 242, Β, οὐ πόλεμον 

ἀγγελλεις, το]αΐ ψοῖι ἐ611 ηι6 5 ποΐ αἱ αἰΐ ἀϊδαργαοοαῦίο; δμα 50 

ἀν. 102, Ὁ. τὸ λεγόμενον, α8 ἐδ βδαψίηρ δ. ὥορῇ. 

Φ 167, Ν. 2. ΟΥ. ὁ 894.8. Τῇ δοουδαίϊνθ τὺ Ὀ6 Θχ- 
Ρ]αἰηβα Ὀγ σοηϑιἀθυηνσ [ἴ ἃ5 {π6 οΟδ]θοί οἵ ἴῃ 6 σβϑῆθιαὶ ποίίο 

οὗ δοίϊοῃ οοηίδιηθα ἴῃ {Π6 νϑυῦ5, τ ἃ΄6 γγα ἀοΐηρ' τὸ λεγόμε- 

νον, ἷ. 6. 816 6 ἴοο Ϊϑίθ. ἐπεδείξατο. "ΓΠΙ5 νο Ὁ Ἰὴ (ῃ6 

τη14416. ἢ δὴ δοσυβ. (6. σ. σοφίαν ΟΥ ἃ πουΐοι Δα]Θον 6) 

ΟΥ ΜΙ Πουΐ, ΘΘρΘ αν ἀθηοίοβ {πᾶὶ οβίθηίαίίουβ ἀἰβρίαν οἵ 

1Π611 τὶ, ΠΟ ἢ (ῃ6 Βορ δῖ ἃηα τῇθίουιοἴδηβ αὐ 815. {ΠῚ 8 

66 ννοηΐ ἴο τηδῖτθ. 

μεν. ΑΒ 106 νϑιρβ ἀβποίθ θαϊ οὔἣβ δοῖ, τούτου τισί θ6 566 

ΘαυΔΠΥ τν6}1, ἃ [ῃ6 ρΡ] γα] 15 ποί πηΐϊθησθηθν ὑβθα ἰὴ 

“ΤΟ ΘΥΠΩΡ ἴο ἃ 5[ῃ016 γϑῖθ. Οοιῃρ. 492, Ο. 

τούτων ΥΘίαΥ5 ἰο ἥκομεν καὶ ὑστεροῦ- 
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180 ΘΟΒΟΙΑΒ. ᾿Ἴάμας δ. 

Β. ἐγὼ γὰρ καὶ ἰάσομαι. καὶ, αἴϑο, ΥΘἴεΕΎ5 ἴο ἃ Βιρργβδβθᾶ: 

οἴαυβθ. (Νὸ ηιαΐξξογ : ΓοΥ 11 ἀἸά [πΠ6 Παγτη, 1 ευἱϊϊ αἴδο βηά 

ἐδ6 γοηιθᾶψ. Ασοογαϊησ ἰο ΟἸγΙηρΙοά. δηά ἃ Ξ'9}0].. 1Π6 
γγΟΥὰ5. 816 ἀγᾶνγῃ ἔτοιη (πΠ6 ΤΟΙ ρμυ5 οὐ Ευχρι 465, θοὶησ 

ΒΡΟΚΘη ΡΥ ΑΟὨΙΠ]Π]ΟΘ᾽ ψῆο ψουπάθα {π81 ΠΘ6Ιο. εἰ μὲν 

δοκεῖ. ΤἼΘ Ἰηα]6. ᾿ηΡ]165 θ6]16Γ τηδὲ βοῇ 15 {πΠ6 νἱονν οὗ 

ΘΟΟΥΔίθβ ἢ ὙγΠ116 ἴῃ ἐὰν δὲ βούλῃ ἴπ6 ΒὈ)]ποίνα ΘΧΡΙΘ55685 

ἱΠ6 νυ ]Βἢ ἃ5 ἃ ΠΊΘΙΘ ΡΟΒ510]6 ΘΟ ΠΏΡΘΠΟΥ. ἐσαῦθις, αραΐῃ, 

αἱ αποίπον ἐΐηια, λοΥ θα οΥ. 50 εἰσαῦθις ἀναβαλοῦ, ΥΤΩΡΟΒ. 

174, Ἰὰ ; εἰσαῦθις ἀποθέσθαι, Ἐχαϊγάθηη. 97, Α. τί 

δαί; υϑιδ]]ν, νΘΥΘ δαὶ 15 ουηά, δὲ 15 ἴῃ βοὴ ΜΩ͂Ν, ἃ5 ἃ 

γΔΥΙΟ5 τοδάϊησ, ΤΠδ ἸΟΠΡΘΥΙ [ΌΓΩ], 11 15 ΠΟΥ Δα, 64, 18 

ΡΙΌΡΕΙΪΥ τοίαϊηθά ἰοὺ τί ἃμα πῶς, ΘΙ ΟΠ ΘΥ ΟΥ 1η6]ρ- 

ὨΔΠΙΟΉ 15 ΘΧΡΥΘΘΒβθά. οὐκοῦν... ὑμῖν. Θ'1Δ110., Αϑδὶ, δπὰ 

οΟἴμοῖβ δυρ]αίη (ῃ6 σοῃϑίγαοοη ΒΥ γαρϑχζάϊηρ ἥκειν ἃ5 υϑοᾶ 

᾿προγανοὶν (Ξορῃ. ὁ 219, Ν. 6; Ου. ᾧ 626; Καὶ. ᾧ 806, 

Ἐ. 11). ἀκοῦσαι Τοργίου ὈΘΙηρ ὑπάοιβίοοα, [1ΠΟ]1η6 ἰο 16- 

σατὰ ἐπιδείξεται ὑμῖν ἃ5 ἴῃ 6 ΡΙΌΡΘΙ ΔρΟάοΒΙ15, ὨΙοῆ, οὐϊηρ ἴο 

{Π6 Ιηἰθυυθηῖοη οὗ [ῃ6 οαυῦβθ Ῥθσιπηϊησ ἢ γάρ, ἀθδοσίϑ 

ἰἰ5 οὐ σοηϑίγυαοοη [ὉΓ {παΐ οὗ {ῃ6 ᾿ηίθυροβθα οἶδαβθ. 

ΤΠΘ 56η58 15, [Με 1, ἤθη. τολιοηουογ ψοῖ, τοΐδ, ἐο σοηιθ ἐο πιὰ 

ἤοιιδο, αἰογρσίαϑδ ιοΐϊΐ ουἠλδὶξ ἰο ψοιι, 707 ἢ6 Ἰοάσος εὐὐέἶ, ηϊ6. 

50. Δρρδιθηῦυ, Ηοθιπάου. Οοιῃρ. ϑορῃ. Εὰά. Β. 29 -- 229, 

ΏΠΘΥ6 [Π6 οἰαιδβθ πείσεται γὰρ οὐδὲν [75 ἴΠ6 Δροάοβὶβ [0]- 

Ἰονίηρ 11, ν ὨΙΟἢ σγου]ὰ 6 ῃδίυγα! νυ γῆς ἀπίτω ἀβλαβής, Ἰηΐο 

εὖ λέγεις, 1. 6. γοῦ 816 ΥΘΙῪ Οἷν]] γῆς δ᾽ ἄπεισιν ἀβλαβής. 

ἰη ἰην ηρσ ὺ5 ἴο νου Πουδ6, ἃηα αὐἱΐθ ΥἹσῆΐ ἴῃ νυ ]ΒΠ]ηρ ἴο 

ΒρΡΘΙ6 ΟΥρΊδ5 [ὈτΠΟΥ ἔδσαθ. Βαΐ, ϑίο. 

(Υ. διαλεχθῆναι, ΠΘΥ6, ἐο αήδοοιγδ6 ὃψ τυαῃ ΟἹ φιιοδίλοῃ 

απὰ απϑιυογ, Δ ΟῚ σοηίταβίθα ἢ δὴ ἐπίδειξις, ἴῃ Ὑν ΒΙΟἢ 

ΟοΥρίαβ σου α Ὀ6 {Π6 5016 βρθᾶϊϑυ. Ηδθῃσθ, ἴο λοϊά α ἀ18- 

οἰ ι85101.. ΟΥ̓δΘαγοΐ, ΚΟΥ γιέ, ἴῃ [η΄ γᾶν. ἃ5 ϑοογαίθβ αἸά, 

ϑοοσγαίοϑ ἴῃ Χρη. Μριῃ. 4. ὅ. 12, ἀδἤμποβ 1 κοινῇ βουλεύε- 

σθαι διαλέγοντας κατὰ γένη τὰ πράγματας ἴῃ [Π6 ὁπά, {π6 
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ποίϊοη οἵ φιθϑβίίοη δηἃ δήβυνου [464 αυνδὺ ἔγοση {πΠ6 ἀθυῖνᾶ- 

ἔνα5 οἵ {Π158 νγοτά ; ἃπὰά {ῃδἱ οὐ Ἰοσὶοϑὶ γϑαβοηϊηρ, οὐ {Ππᾶϊ 

οὗ [Π6 βοίθῃοθ οἵ ὑπομδησθδῦ]θ, δρβοϊαΐα ἰγυΐῃ, γϑυηδιηθά, 

-- - δύναμις, 6556η06, παΐζιγ6. τοῦ ἀνδρὸς ΡῬΙΓΟΠΟΙΉΙΗΙ5 

ἴβυθ ρᾶυίθβ αρὶΐ, αἱ Θχρτίηϊ ροϑϑιῦ ΡΥΟΠΟΠΊηΘ. ΡΟΒΒΘΒΒΙγΟ. 

Αϑί. Τῆδ ατγὶ ὁ} {6 ηιαη, --- Ἦϊ5 αὐΐ, νὰ ρουμρ5 βοπηθίμιησ 

οἵ σοηῃίοηηρί 1η τοῦ ἀνδρός. τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, ἰο αϑἷς ᾿ΐηι 

ἡ. Ῥ6γδ07). ΟΥἩὨ ἠπιδοῖβ, Αηά 80 481, Β. αὐτὸν 15 ἴα κο ΜΠ 

[Π6 οδ]θοῖΐ οἵ ἐρωτᾶν ποΐ ΘΧριΘββθα, 

1). ἐροῦ, ΒΘοοηά 801.. πο ἔρου᾿ι Νὸο ριθβθηΐ 15. υδοᾶ 

Ὀγν 1Π6 Αἰο5. ϑορῃ. ὁ 118, δι υοσϑ; Κὰ. ὃ 166; ΟΥ. 

ᾧ 298. .- ὅτι ἐπαγγέλλει ἀποκρίνεσθαι. (Ἰο. 46 ΕἾΠ. ὦ, ἰη1{.: 

“ἐ Θυογαχη [5ορ ἢ Ἰβίδυ "7 6 ὨΠΠΘΙῸ ΡΥ Ϊηὰ5 δὲ δυβὺβ [6οη- 

υ5 ΟΟΥρΊα5 ἴῃ σοηγηΐα ΡΟΒΟΘΥΘ αυϑβι ηθιη, 14 ϑβῖ, 06 76 

ἀϊσθτθ, 4ὺ8 46 τ 415 νϑ]]ϑί δυάῖτθ." '"ΓἢΒ 15 βροκθη οὗ δ 

Ιδηοίῃ Ὀγ ῬΒΙΠοβίν. ΝῊ. ϑορῃ!βί., ῬΥΟΌΘΠ,. 

448 Α. ἦἧἦπου. .. ἀποκρίνει, πὸ ἀοιιδὲ, ἐιθη, ψοῖι απ δι 67 τοϊίἢ 

6486, Ο αογρίαδ. Αϑὶ ἰγτδηῃβὶαίθϑ ῥᾳδίως, {δοηέογ, Ὀσΐ Ὦ]Β 

ῬΟΥ͂ΘΙ ἰο ϑηβυνθῖ, δηἀ ποί ἢ]5. ψ]]Π]ηΡΉΘ55, 15 ἴῃ ααΘΒἤοη, 

ἂν δέ γε βούλῃ, ἐμοῦ, 56. λάμβανε πεῖραν. ΕΓ λ. πεῖραν» 

Βροίζθη οὗ ἃ ρϑύϑοη, σοιῃρ. εἰ βούλει λαβεῖν μου πεῖραν, ῬΤῸ- 

ἰὰσ. 841. Εἰ, οθα ὃν Αϑί. 

αἀἰογόποα ἀο685 ἐϊαΐ πιαΐο. ἡ 1 ἀπδισον τοοἰϊ ποι], ξ07 ψοιῖι ἢ 

ΓΟ {[πΠ6 σογηηοη ἴουχημΐα, τί τοῦτο; 15 βοιηθίηθα δαἀάρά 

διαφέρει, »ΥὨΪοἢ 4110. ΠατΘ ΒΌΡΡΙΙΘθ5. Βαΐ τί οδῃ νψ6]] 

τί δὲ... ἱκανῶς ; διέ τοδαΐ 

θ6 ἃ ΠοΟΙηΙηδίϊιγθ. τί τοῦτο; τιμαὶ 56 ἐμαὶ 3} ἴ. 6. ψῃαΐ οὗ 

1Παΐ ὃ 

Β. Ἡρόδικος, ἃ ὈΙΟΐΠΟΥ οὗ (ἀοΥρίδϑ, οὗ ψῇοτη γγα Κπονν 

ΠοίΠΙησ θαβϑι4θϑ ἢ15 ᾶηηθ δηὰ οϑ]]Πησ. Ηδ 15 ποΐ ίο 6 

σοηΐουηαρά, ἃ5 1π6 Βομο αϑί γν6}}] οὔβούνθϑϑ ἢ ΔηΟΙΠ ΠΟΥ 

Ἰηδη οΟἴἴθη τηθη!Ποηθα Ὀγ Ρ]αίΐίο, ΗἩδγοάϊουβ οἵ Ξθ᾽ γυηθτῖα ἴῃ 

ΤΉγᾶσΘ, ἀπ οΥἹΡΊ Δ] ν οἵ Μαρᾶγα ; ψψῃο ἢιδί ἰδυσῃς σγτη- 

Παϑί1ο5, θαὰΐ οα [Π6 ἔδ!]υτ6 οἵὁ Π15. Πα] ἢ σαγθ ΠΙγηβ6] ἢ ἃρ ἴο 

1Π6 αἰϊοιηρί ἰὸ γθοονοσ 1; δη νψὰβ ϑδιηοηρ [ῃ6 Θδ]δϑί ἰοὸ 
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ΡΙΘαϊοαϊθ- οσυδϑαίίνα ἢ καλεῖν, ὀνομάζειν, γᾶν ὈΘ. τίνα, Υ6- 

ϑυυησ ἴο ΔΗ ΟΠ6 ὈΥ͂ ΠΠ1Ὶ6 ΟΥ̓́ ὈΥ͂ ΒοΙη6 Δρρθι!αίίοη ἰδθῃ 

[ΠΟ ἢ15 ἃγΐῖ, θυ 51η655. δίο. ; ΟΥ τί, ΠΟ ἢ 15 ὨΘΟΪΘΙ ΟἹ 80- 

οουηΐ οἵ ὄνομας ἨδΙα ἴῃ τίνα ἂν... οὐχ ὅπερ ὈοΟΪΠ [ΟΥΠῚΒ 

ΟΟΟῸ ἰορθίῃου. ἢ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. Ῥοϊνσποίυβ οὗ 

ἼΠδ5ο5. {πΠ6 τηοϑί σϑ]γαίθα οἱ [15 [ϑυμιν οἵ ραϊπίθιβ. Ηθ 

Ρϑϊηίθα ἀροη {Π6 νγ8]} οὗ ἴπμ6 ϑίοα Ῥωο!δ αἱ Αἴπθηβ σταία- 

1Ἰουβὶγ, δηἀ αἱ 6 Ιρηϊ. ΟΥ̓ Ὧϊ5 ρ᾽οίυσθβ το δρὶο Βα ]θοίβ 

ἴῃ ἃ Π4}1] ἤθᾶῦ [16 Πρ ϊδη ἰθίηρ]θ, Ραυβδηϊαβ σῖνθϑ ἃ τη]- 

παῖδα δοσουηΐ (10. 926. 56α.). νγ»]οἢ μὰ5 ϑηδὈ]θα ἔνγο Αγ 5.8 

οἵ 16 ργββεπίὶ ἄδν ἰο τϑρζοάμσοβ μἷ8 ἀθβίσῃβ ἴῃ 1Π6 βρεῖς οὗ 

ΘηΟΙΘηΐ δῖ. 

(Ο. νῦν δ᾽ ἐπειδή. Ιη {Π15 Βαηίθῃσθ, θοίῃ [Π6 τηδίη οἰδυθθ 

δα {πᾶὶ ΠΟ ἐαγηίβηθ5 (ῃ86 τθάβοη ἅτ ἰηἰθυγοραίνθ, ἃ 

υ58 96 ψ]Οἢ ννουἹά θ6 αὐνϊενναγα 1η ἘΣ ΠΡΊ5ῃ. Βαϊ 15 ̓ ἰνοὶν δηά 

Ἀν οΥΆ0]6 ἴο Ὀγονν. Α Π1Π|6 θοίον, 451, Α, να πᾶνθ [6 

Ψ' 

Ιηἰουτοσαίνο ἱποϊυ θα Ὀθίνγθθη [Π6 ἃυο]6 ἃπα ρϑΥΠΟΙρ]6 (ἡ 

περὶ τί... ἔχουσα): 85 1{ οἴἴθη 15 ἰουηα ΜΠ ]η ἃ το] αΐνθ 560" 

ἴθβποθ. Οομιρ. Οὐ. ὁ 599. 2. ὦ Χαιρεφῶν. 'ΓΠ6 ψογὰβ 

ὙΠΟ ἢ. [Ό]Π]ονν ἃγ6 ῥ᾽ αίηϊν πο ἴῃ [86 51.716 οἵ οοηνειβαίίοῃ. 

ΤῊΘ Ἰυχίαροβιίοη οἵὗἨ ψογάβ ἴσοι [Π6 βϑιηθ τοοί (ἐμπειριῶν 

ἐμπείρως, ἄλλοι ἄλλων ἄλλως, ἀρίστων ἄριστοι), αἰῶνα ἴοΥ' βίον, 

8η6 1[Π6 Δη 6 ί168] ἔοσυτῃ οὗἉ [Π6 οἰδιβθβ, 811 βῆονν, {πᾶΐ δἰ ̓ 

ἴη6 βίγίθ οἵ Ῥο]υβ 15 ᾿πη!αῖθα Ὀγ Ρ]αῖο, οΥ {πᾶ νγογὰβ ἔγοτη 

ἃ ἰγθϑί156 οἵ Πὶβ. δῖ ποῖ ραΐ Ἰηΐο 5 τηουῖῃ. ΤΟΥ ἃ 

αυοίοα 85 Πῖ5 γ ὥὔὐυγίδηυβ οἡ Ηδθυπιοσθηθθ. (ά. 44. δ) α]Ζ.) 

θα 462, Β. 

. Ὦ. σοὶ βουλομένῳ ἐστίν. ὥϑορῃ. ὃ 196, Ν. 2; ΟΥ. ᾧ 408; 

Κ. 284. 10. οσ. δῆλος γὰρ . . . διαλέγεσθαι, ΟΥ̓ ἐξ 15 ρίαΐῃ 

0 η16. θυθη, ἔγοηι το]αὶ ἢ6 ᾿α5 βαϊά, ἐμαὶ οΐιδ ἢα5 δέμαϊοα {6 

αΥί ο[ γ]οίογἷς, 80 οαἰϊεά, γαϊ ον ἐμαη ἤοιῦ ἐο ἀϊδβοοιγ86 (Ἰο6]- 

6811γ}) ὁψ τοαι οΓ φιιοδίοη απιὰ αηϑιθογ. δῆλος, οίο.. ἴῸΥ δῆλόν 

ἐστιν, ὅτι ἸΠῶλος, Ὀγ αἰἰγδοίίοη, ἃ5 10 15 ΒΟΠ]ΘΕ 65 Ο8}164, ΓΘ 

τίνα ἂν... ὠνομάζομεν. ΤῊΘ,. 
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[ΘΠ ΔΘΠΟΥ͂ ἰο σῖγ᾽ ΡΥΟΠΆΙΠΘΠΟΘ ἴο {Π6 τηϑίη ψογά --- ἤθσθ [Π6 

Βα ]Θοἱ ---- οὐὁἨ 1ηΠ6 βθοοηά οἰδιβθ οδιιβθα 10 ἴο Ὀ6 ρυϑῃθα [ου- 

γνγατὰ Ἰηΐο {π6 ἰθδάϊησ οἷαυβθ. ᾿ΓΠ15 τηδάθ {παΐ οἰααθθ ρθὺ- 

50ηΔ8] ἰηδίθδα οἵ ᾿γρϑύβοηδὶ, μά θουηά [ῃ6 ἔνγο οἴδιιβθθϑ5 

ἰορϑίῃϑυ 076 ΟἰΟΒΘΙ Υ. 

ἘΣ. ἐρωτᾷ. ὅ:ο 811 ([Ὠ8 ΜΚ... Βαΐ [Π6 οἀϊίουβ σῖνβ ἠρώτα, 
οη δοοουηΐ οὗ ποία τις εἴη. Βαΐ {Π15 15 ἀΠηΘΟθβϑαῖν, ἴῸΥ [Π6 

ῬΙΘβθηΐ Τὺ Ὀ6 ΤΠΘίοΟΥΙ ΠΥ [ῸΥ ἴπ6 ᾿πηροτίθοϊ, ΟΥ̓́ΠΔΥ ἢ σ΄ 

οἰαάθ 1. ΝΟΥ 8515 γοὺ -ε ΠοΡοαΥ δὶς γοὰ οἱ᾽ ΠΟΥ 

δ5ῖς5 γοὰ. ΟὈἸΩρ. θη. Αηδ5. 1. 1. 8, διαβάλλει... ὡς ἐπι- 

βουλεύοι. ἴον διέβαλλε. ἴῃ {Π15 ΒΘΠίθ 66. ποῖος δ τίς,  ὨΙΟΝ 

Ὀοϊοηρ ἰο ἀϊγθοῖ ᾿παυ ΤΥ, ἃγ6 ἰΟυηα ἴῃ σοΟΙΡδ ΠΥ ἢ ὅστις, 

ὉγΥ Ὑν ἢ Ἰηάϊτθοί αυθβοηβ 816 ἰηϊστοάιποθά. Οὐοιηρ. ποῖα 

8η4ἃ ὁποῖα ἰοροίμου, 00, ἃ. ΟὐἸηρ. 8150 οἵαν [ῸὉΓ ὁποίαν, 
450, Ο, ὅσα ἴοΥ ὁπόσα, 451, Β, ἀπ οΟἸΠΟΥ ρᾶββᾶρθϑ. 

ὥσπερ τὰ ἔμπροσθεν. ΕῸΓ [Π6 ἃϑγπάοσίοη, οοιηρ. 450, Β 

ποίΐθ. ΕῸΓ τὰ ἔμπροσθεν, σοηρ. ὥορῃ. ᾧ 14], Ν. 1: ΟΥ. 

ᾧ 478, ας. ΤΠ βϑθοοῃά οἴδυβθ ὈΘρ1η5 δί καὶ νῦν οὕτως. 

440. Α.. ὑποτείνεσθαι., οϑἱ φιαδίϊοποηπι ἑέα ῬΥΟΡΟΉΘΥΣ τὲ αἰϊογὲ 

διιδγιοῖαδ χιϊά γεβδροπάθηάθηι δὲξ, οἱ Ἰὴ ἀν ῦθο ΡΥ ΟΡΟΉΘΥΟ 

χιιαδίλομοηι. Αϑί. ὡς τίνος . .« . τέχνης. ΑΠΟΙΠοΥ ἔογτη οὗ 
σοΙΠρουΠα ηἰθυτοσδίοη, 6 Οη6 οἰδιιβθ ἢδὰ5. [Π 6 ρδιο!]ρ- 

14] βίγυοίατα (ἐπιστήμονα, 56. ὄντα). ἀγαθόν γε, πιοί δεηδ 

πιογαΐιηι. ἃ5 ΒούΓ ἰγδηβ᾽αίθβ 11, θαΐ ρ]αίηϊν ἐσγερίμηι σΟΥί6. 

ὡς ἔφη Ὅμηρος. 1]. 6. 211, Δηα Θἰδοννῃθ16. 

Β. οὐκοῦν. 866. Ργϑίδοθ. ἄλλοθι. ὅ'86. [Ιηϊτοά. ρΡρ. 

ΧΙ]... ΧΙΥ. ἀλλ᾽ ὅπερ, Θοἰο.. διιέ δ6 ποὲ ξαΐδ6 ἐο {6 ργοηνΐδο 

ψοῖ ηιαΐθ. Ῥϑοούαίθθ ἰαῖζθθ Ὁ στδηϊθα ἰμᾶΐ ἢ6 σομῃβθηίβ. 

Ηδθηοθ ὅπερ, ΜΠ οἢ δὶ ψουἹά ομδηρα Ἰηΐο εἴπερ, 15 Ἰ05}Ὲ} 

ἀοίδπαθα ὃν ϑί810. 

ἐνίας (Π 6Ἰη4.). οἵ ἐν ἐνίαις ποιεῖσθαι. ὥδα 448, 1. {πη βοηιᾶ 

ΟΓ ἐδ απιϑιῦθγ8 ἐξ 18 πιδοθϑϑαῦῳ ἰο ἀΐδοοι86 αὐ ἰθηρέι. 

-Ἂὰκ ἴῃ 3 ΄᾿ Ρ 3 

εἰσὶ... ποιεῖσθαι; ---Ξ- ἀναγκαῖόν ἐστιν 

ἊΞ Β.4}10. μὰβ ἐρωτᾷ ἴῃ ΠΙ5 Βϑοοοπᾶ φαἀϊάοῃ. 

12 
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Ὁ, Ὁ. ὡς διὰ βραχυτάτων -ΞΞ ὡς βραχύτατα, ΟΥ̓ ὡς οἷόν τε 

διὰ βραχυτάτων, Ἰυϑὶ Β6Ιονν. ---- ὙΠ {π|8. θοαβὶ οὐ ουρίαθη. 

ΘΟΙΏΡ. {Π6 ἸΤΌΠ1Ο8] ρᾶϑβᾶσθθ ἴῃ Ρχοίασ. 8529, Β, 884, Ὁ. 

ΓΘ Ἰαίίθυ τυπϑ {πὰ5: “Ὁ Ρτοίασογαβ, 1 Ὠᾶρρθῃ ἰο θ6 δῇ 

ΟὈ]ν]ουβ βοτΐ οὐ ρϑύβοῃ, δηᾶ 1 1 πάνθ ἃ Ἰοηρ' 5ρθθοῦ τηδάθ 

ἴο 1η6, 1 ἰογροῖ ψῇῃδὶ ἰ5 {Π6 ἰορίο οὔ ἀἰβοουγβθ ; {πϑυθο6, 

8.5. [ἢ 856 1 ψ 16 βοηθοί ἀθϑῖ, γοὰ νου] (Π]η]ς [μὲ γοὰ 

Οὐ ἰο (81 ἴῃ ἃ Ἰοιάδυ ἰοπθ ψ ἢ γηθ πᾶ ν ἢ οἴμοῖβ, 

ΘΑΙΤῪ Ο ἃ ΘσΟΠΥΘΙΒΔΙΙΟΩ ὙὙ] 1 ΠῚΘ ; 50, 5Βθϑίηρ 1 η΄ 50 ἰογσδῖς-. 

ἔὰ]. Δρυιασθ γουῦ Δηβυ 5.) 8 Πα γηΔ]κ6 ΠΘΊῺ 5Πουίθυ, ἰο ΘΔ ]Θ 

γὴ6 ἴο [Ὁ]]ονν γοι.᾽" πάνυ... ἐπιεικῶς, φιϊΐίε δι ιοὶοηεΐῃ, 

ΟΥ̓ τογῳ τὐοίΐ, 

ἘΣ. ποίους τούτους ... ὑγιαίνοιεν ; τοῆαΐ ζὶπά ο τογας9 2 

αγ8 ἐΐον ἐδοδ6 τοὐλοΐΝ πιακα ἔποιοη, ὃψ τοπαΐ βογί ὁ τερίηιοη 

ἐλο δίοεΐ σαη σε τοο 32 ἸΤὐπαοιβίδηα περὶ 1 ποίοῦς τούτους ; 

85 ἴη 450, Α, 1ηὴ6 4. ΤῊΪ5. 15 ἃ σοπμαθηβθα ΘΧριθβϑίοη [ῸΓΡ 

ποῖοί εἶσιν οὗτοι περὶ οὕς ἐστιν; ΓΘ ϑυθ]θοί οὗ ὑγιαίνοιεν 15. 

αἰϊγϑοίβα [Ογυναυβ ἰο δηλοῦσι ἃ5 115 ΟὈ]Θοῖ. ὡς 5 φμοηιοᾶο,, 

ποΐ μὲ, ἀῃά ἴο 6 ἰϑίζθβῃῃ τ διαιτώμενοι. ΓΘ ὑνοὸ ψοᾶβ 

αν [Π6 ϑϑῃηθ 5656 8ἃ5 τίνι διαίτη. Οομῃρ. 459, Ὁ.: 

οὐκοῦν περὶ ὧνπερ, ΘΟἰα. --- οὐκοῦν ποιεῖ δυνατοὺς καὶ φρονεῖν 

περὶ τούτων περὶ ὧνπερ λέγειν δυνατοὺς ποιεῖ. 

Β. οὕτως ἔχουσιν" ἑκάστη. Οπθ οἵ ἃ πυθοΥ οὗ ἴπ6 1η- 450 

βίδησθβ οἵ δϑυπαθίοῃ ψν] ἢ ΟσσαΙ ἰῃ {Π15 ἀϊαίοραθ. ὥϑουὴθ 

816 ΟΥ̓Ιηρ' (0 ΘΔ  ΠΘϑίηθββ οἵ ἔβοηρ (449, Α, ὥσπερ. . . ἀπε- 

κρίνω) ; Βο0Ιη6 Παὶρῃίθη (Π6 οῇθβοί οἵ σοηΐγαβί Ὀγ Ὀυϊηρίηνσ 

ΟἸαυθθβ οἰόβοὶν ἰορϑίμον (508, Εἰ, τοὺς ζωγράφους. .. τοὺς 

ἄλλους), ΟἿ τηδ]τηρ ἃ νγογα τηοτ θιηρμδίο (510, Ὁ) : Βαϊ ἴῃ 

[Π6 σγϑαίθυ ὨΠΌΘΥ [Π6 βθοοηά οἴδιιθα 15 δα ἀβά ψἱποαυΐ ἃ 

ΡδγοΪ6 ἴο θχρίδϊη 1ῃ6 ἢγβί, δηα, Κ ἃ ποὺῃ ἴῃ Δρροϑι!οης 

νου ὰ ταῖμον Ὀ6 βϑραιαίθα ἴπδὴ σοπηθοίθα ὈΥ ἃ ρδη]οΪθ. 

Οοιρ. Κ. ὁ 925. ὡς ἔπος εἰπεῖν. ΓΒ ΘΟΙΏΙΏΟΉ ΡὮ͵Ά586 

ΠΘΑΥΪν ἰνγαγϑ, 1η [Π15. ϑγουῖς, τηοάθγαίθβ {π6 [Όγοθ οἵ βΒοῃὴθ 

ἩΏΪν ΘΥ58] νου, ἃ5 πᾶς, οὐδείς. Ασοσοχάϊηρ ἴο [μοὈΘοἱς (ρατὰ- 
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Ἰρουῃ. αταιη. ατῶο. ὅ9), ἔπος εἰπεῖν ΟΟΟῸ]5 ΥΘΙῪ οἴη, εἰπεῖν 
ἔπος ΤΆΤΟΪγ. [ἰ ἀθποίαβϑ, 1. μέ ἑέα ἀϊδσαηι, ΔΒ ὮΘΙΘ ; ὦ. 8ρθαϊίηδ 

ἡπαςσοιγαΐοῖψ, [μ6 ορροϑδιίθ οἵ ἀκριβεῖ λόγῳ. τῆς δὲ ῥητο- 

ρικῆς. ΓΘ 56η8568 15, μέ ἐδ6γ8 15 πὸ δι, πιαπαΐ ορεγαὐΐοπ 

γνογίαϊηϊηρ ἰο γ]εοίογο, διέ αἰΐ ἐέ5 αοἰζυτέψ απὰ οΠοϊθηον αγὸ 

δφογοϊδοα ὃψ πιδαηϑ8 οὕ τοογά5. ᾿ΓΠ6 ΘΟ ο αὶ βᾶγϑ, {Παΐ χει- 

ρούργημα δα κύρωσις ἃ16 ῬΙΌΥΊΠΟΙΔΙ νγογ 58. Ὀγουρσῇΐ Ὀγ (ἀοΥ- 

σία ἤογη 15. παίϊνθ ἴον, [ΘΟ η[η1. ΓΒ. 15 ΡΙΌΡΔΡΙΥ ἃ 

ΤΏΩΘΥΘ ΤΠ άοΙ 855θ Ίοη, Δ Πα ἀ}1Κο]ὶν Ἰὴ 1561, Βαϊ [Π6 86 οἵ 

ἴπ656 νγοσάβ, ᾿πϑίθδα οἵ χειρουργία ἃ μα κῦρος, τη Υ Ὀ6 1ηἰΘη6- 

66 ἴο 5ῆον ἴον [πΠ6 ὐίποῖαὶ δια ϑἱαθογαίθ βίγ]α οἵ (ἀουρίδβ. 

δ ΤἊυοΥ ἀ1 465 ι.565 κύρωσις (110. 6. 103). 

Ο. ἄρ᾽ οὖν... καλεῖν ; ]πιαθοά, 1 ρογοοῖυα τοπαΐ δογὲ οΥ͂ 

αγὲ γοῖι ιυὐδἷ, ἰο οαἰΐ ἡ. ὃο Αϑί. “Ἅ Εογιηυΐα ἄρ᾽ οὖν Θοάθιη 

γηρᾶο αἱ οὐκ οὖν ἸηΠ|0 ΡΘΥ ἰηἰθ τορϑ]ΠΟΠΘηῚ σα ὨΘρδΟηΘ 

Ἰαποίδηι δἰγπιαί."" Ηδηηδηη οἡ ϑορῇ. Απίρ. 628 (682). 

ΟΥ νγα πθϑά οἠἱὺύ β8ὺ {πᾶΐ ἄρα, 85 1ΐἰ οἴζθδῃ ἀοθϑ, θαυ 65 Δἢ 

δῇιτιηδίνα δηβυγθῦ. [8110. τϑίϑίηθ 1ῃΠ8. Ἰηἰθιγοραίνθ [Ὀ͵ῸΘ 

οἵ ἄρα, ἀμ Βᾳρροβθβ [ῃ8 αυθϑίοη ἰο τ α 9 ἃ παρδίνθ 8Π- 

ΒΨ6Γ. [7}0 1 μιαογδίαπά, οἰο.. 1. 6. 1 ἀο ποὲ μηαεγδίαπά. 

Βαΐ μανθάνω οδΔ ἀθποίβ ἃ ρϑυοθρίϊοη [παΐ 15. μοί γϑί οἰθδυ. 

Ῥτοΐῖ. ΟΥΟΘΌΥ ΥΘη Δ 5. Οἡ {Π15 ρᾶββᾶρθ ἃ5. (Ὁ]]ονν8 : ---- “" [5 

ἴδθουθ ποΐ ἃ 5ρθοῖ65 οἵ δηδοοϊαίῃοη αἱ (ῃ6 θδσιπηϊησ οὗ [ἢ]5 

ΟΠδρίου ὁ “Πο 1 [Π6ὲ υπαθιβίδηα νγμαΐὶ γοὰ νγου]ά 68]] 1 ὃ 

ΗἩονθυοι, ἰ 58.811} βοοη πον. Ηδ βθϑθιίηβ ἴο τ16 ίο ΡῈ ἢγϑί 

Ἰηἰθπάϊηρ ἴο δὶς (ογριαβ αἰ γ οί γ, ΘΠ υ [Π6 ἰάθα ἢ οὔ- 

[8105 ἔγουὴ ΠῚΒ ΔΉΒΨΘΥ 15 ἴπΠ6 ἴπ6 Οη6 : ὑὰαΐ [ῃ 6 δηοίῃου 

τηοάθ οὗ βαιϑίγιηρσ Πίγηβθὶ  ὀσουγβ, ἃπμ ἃ π6 ομδηρδβ [Π6 ἀ]85- 

Θουϊβ8 ΔΡΥΌρΙν.᾽ ΕὸΙ τῶν μὲν... ἔνιαι δὲ, ΘοΙηρ. Ξϑορῇ 

ᾧ 142, Ν. 9. 

Ἐῶ, οὐχ ὅτι... εἶπες, αἰϊποισῆ, ἧπ {1.6 ΘῳΡΥ 65ϑΐοη τοπλοῆ, γοιι 

ιαΐο 186 0} ψοῖ! 80 βαϊά. οὕτως τοίδ᾽5 ἴο [Π6 βυσοοθάϊησ 

ϑιαθογα]ηδίθ οἰαυβθ. οὐχ ὅτι 15 ΡΥΟΡΘΙΥ 6]]ΠρΈ108] ἴον οὐ λέγω, 

ΟΥ οὐκ ἐρῶ ὅτι, ἀμ Βογηθίη65, [ΟΠ] ον ὈῪ ἀλλά, τηθϑῃβ5 ποί 
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οπῖψ, ΟΥ̓ ποέ οπῖψ πο. Οοιηρ. Μί. ὁ 624. 4. 
. νειν, ἴθ δ δαρίϊοιδ ἴῃ ἴῃμ6 ἀἸβοουτβα οἱ ἀἰβουββίοη. 

Β. εἴποιμ᾽ ἂν... ὄντα. ΟὐὈτηρ]οία 1[ῃ6 βθηίθηοθ ΒΥ τις 45] .ὄ 

δυσχεραί- 

τῶν κῦρος ἐχουσῶν, [τοοιιϊα δα ἰπαΐ ἐξ 15 ὁη6 ὁ ἰΐοδ6 αγίδ 

ἐμαὶ ἐφογὲ ἐϊιοῖγ' Ῥοισοῦ" τολίΪ, γοσαγαά ἐο ( ο56 οἰ Ποῖ μοΥυ σοη- 

5155 1ὴ πα υϊτ]ησ ΘΟΠΟΘΙΏΪη 9) ἐπα οὐά ἀπά ουθη. ἤοιῦ πιαη 

ἐμοῦ οαη 6 ο ἐαοῆι '. 6. [πὶ ὁ 15. δὴ δτΐ, ψν]οὶι 8 5115 μοῦ 

ηιαηῳ ἐἤογ 6 αΥό. δα οβ6 δἰθυηθηΐβ 816 οὐά δηά δνϑῇ ἢυχη- 

615. γνῶσις 15 ἀπ6 ἴο ἃ σοργίδῖ, ψὴο {πουρὶί [Π6 βίγασίαθ 

ἀφποϊθηί. 

δα τὐἢὸ ἄγαι τ τογἱἐέοη, πιοΐτοηδ ἴηι ἐΐν6 πιδοέΐηρ8 οΓ {6 ρ60- 

»ίο. 1. 6. ψῇο οΠἾ ΘΓ διηθηάπηθηίβ ἴῃ [ῃ6 δββθιηθὶν. ΤῈ 

οἰθαγθϑί Πσῃϊ ἢὰ5 Ὀθθη [ΠΙΌνγ ὉΡΟῊ {Π15 ρΡῃγα56 γθοθηῇν ΟΥ̓ 

Βορθοῖκῃ, ἴῃ [15 [Ὡβουρίοηθβ ατθοθ, Ὗο]. 1. Νο. 84. Τὴ 

Δ] 5] οη 15 ἰοὸ {[Π6 ογίηυϊα τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ τῇ βουλῇ, 56. 

ἔδοξεν, »Ὑ]Ο ἢ τνὰβ αδθ64 ὈΥ ἴμο586 ψῃο, ἴῃ {Π6 ἈΒΒΘιΌ]γ, τηδθ 

δΔιηθΠαἀχηθηΐίβ ἰο [Π6 ἄθοῦθθϑ οὐ ργοδοιϊομηναέα Ὀτουρσῃΐ ἀνα 

ἔγοτῃ {π6 σουποῖ!. Τῆεν ΘιρΙου θα {πΠ6 ρῇγδβθ ἴο νοὶ {πῃ6. 

{το ]6 οὗὁἉ τϑϑαϊηρ' οὐϑὰ ἴΠο56 ραχίβ οὗ [η6 ἄθοσθθ ψῇίοῇ [ΠΟῪ 

ΟἸΘΙ͂ υπα]ίθτθ. σύγγραμμα 15 50 υϑ6ά οὗ ἃ οἶαυδθ ἴῃ ἃ 46- 

ΟἴΘ6 ὈῪ “Ζβομίηθ5 ὁ. Οἰθ5. ὁ 127 Βοκίου. Τὴ ϑομο !αϑί, 

ΜΠ 1685 βύοοθϑθ, Θχρίαίηβ ἴΠ6586 νγογάβ οὐ οᾶβθϑ ὙΏΘΙΘ ἔν 

ΟΥ̓ Τ]ΟΙ6 1115 ρτοροβϑά Ὀγ 1Π6 βϑῖηθ ρϑύβοῃ [Ὁ] ον οἢ6 δῃ- 

ΟἴΠΘΙ ἴῃ βισοθϑϑίοη. [{πτν)ἃ8 [Π6 σαυδίοτη ἰο ριθὴχ {Π6 πδιη65 

οὗ [06 οἰ ́Ζρη, οἵ 15 [δῖ θυ. Π15 ἄθυηιβ, δηα {{106, ἴο Π15 γ68- 

ΘΙ αίοη. ἴῃ ϑυοῃ οᾶθ65 ἴπΠ6 Ποιὰ], βᾶγβ Π6. ἴο ϑᾶγθ {Π16. 

νου ἃ 58 Ὺ τὰ μὲν ἄλλα κατὰ ταὐτά, ἐΐ6 δαηια α5 δεογθ. Βαϊ 

{Π15 δχρηδίϊοῃ 15 ἁηἰουαηδίθ [ῸΥ βθνθῦδὶ οὑνίουβ γΘαβΟη 5... 

ὥσπερ οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι, ἃ8 ἐΐοδ6 

ΘΠ) γηοτ6 50 15 Οὐὐδυ 590 ὴο0 ὑπαογβίδηἀβ οἱ συγγραφόμενοε 

οἵ ρυθ]1ο σοηίτδοίου5. 

(Ο. διαφέρει δὲ τοσοῦτον, Θἴ6.. δμέ ἐέ αἸ ΠΥ 58 (ἡ λογιστική) 

ἐΐιι5 πυμοΐ : ἰΠπαξ ἐπ6 αγὲ ὁ σαϊοιίαϊἧηρ σοηδίάουβ ἤου; ἐΐ6 

οαὰ απάὰ 6 ουθη αΥὸ γοίαίοὰ ἰο ἐϊθηιδοίυοδ5 (ϊ. 6. οἀᾷ ἰο οὐδ 

διά θνθῇ [0 βνυθῃ)} απὰ {}) ϑαρὶ, οἰΐιογ ἕπι γϑβϑρεοὲ ἐο τρηιϑ τ᾽ 
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ἘῸΥ πῶς ἔχει πλήθους, 5866 ϑορῃ. ᾧ 188, Ν.; ΟΥ, αὶ 869,β; 

Κ. ὁ 274. 8. ΤΠθ ἀθἤημπίοη οἵ λογιστικὴ 15 4 ἀραΐη ἴῃ 

ΟΠατγιηϊάθϑ, 166. ἃ. Αὐιηηθῦο βθϑιηϑ ἴῃ Ρ]αίοβ ἀβηοη 

ἴο θ6 διηρίουθα υνἱτ ΠαμηΘ 1 ἴῃ σΘηΘΓΆΪ, Πα λογιστικὴ ἴο Ὀ6 

[Π6 νυ σαν αὐτί οἵ τϑοϊζοπίησ, ἴῃ γγΠ]Ο. ΠΤ ΘΙΒ 816 ΘΟὨ514- 

οΙδα ἴῃ {611 γϑ]αίίοηβ. Α ἰδίϑυ. ἀιϑι!ῃοίοη ἴῃ [Π6 βοίθησθ οὗ 

ΠΌΡΟΥ νγὰβ ἰηΐο ΑὐἹΠτθί!ο, νυ ΒΙΟἢ Ἰηααϊγοα περὶ τοῦ ποσοῦ 

καθ᾽ ἑαυτό, δηᾷ Μάυβὶα περὶ τοῦ πρὸς ἄλλο, 1. 6. ΘΟΠΟΘΙΏΪΗΡ; 

1Π6 τοϊϑίοηβ οἵ πυτθθθ. ΘΟΙΠΘΙΙΠΊ65, ἃ5 ἤθΥ6, [Π86 [ὈΤΙΘΥ 

θεὰ πο] αἀθα {π6 ννοίθ βοῖθησθ οὗ πυμῦϑῦ, Ὀαΐ ννγὰβ αϑϑα 

ἰδιαίτερον περὶ τοῦ τοσοῦ καθ᾽ αὗτό, ΥΛοΟΥ6 ΘΒρΘοΙα ν οὗἨ πὰπηλ- 

Ὀ6Ι5 ἴῃ {Ππϑυ βοῖνθϑ σοηβϑι ἀθγθά. 

7. Τῇ βθοοῃηὰά τί 15 δἀάβά ὃν ἰδ! θαῦτη ἔγουὴ ἃ Θοη͵θο- 

ἴυτ6 οἵ Ηδιηαογῖ, δηαἃ βθθηϑ ὨΘΟΘΘΒΔΙῪ ἴο {πΠ6 ἰοχί. ΤῊὴΘ 

βίαι ἀθηοίθ ᾿Π5Θ ΠΟ. ἀμφισβητήσιμον καὶ τοῦτο λέγεις, 

566 ᾿υτρ. ΑἸοοβί. 106, ἃπὰ ρ. 452. Εἰ, τί... τοῦτο λέγεις ; 
850 Οὐ. ᾧ 528. 

ἘΣ. τοῦτο τὸ σκολιόν. Τἢ]5 56ο]ίατη, οὐ ἑα [6-8οηρ', 15 8.55 

οὐἹθοα Ὀγ [Π6 Ξϑομπο]Ἂᾳαβί ἴο ϑιτηοηϊάθβ οὐ ἰο ΕἸρισμαύηυβ. [{ 

15. οἴἴθη αυοίαα, ἃ58 ΡΥ ΑἰΠθηθθαβ ἂἱ {π6 δηά οὐ ἢϊ5 ψγουΐς. 

Οομρ. ἃ ἤπα ρᾶβϑβᾶρθ, [ἂν 1. 631. Τὴθ ψΠ0]6 βοηρ; 8, --ς 

ἐς « " ΙΝ ᾿ ᾿ . ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνατῷ, 

δεύτερον δὲ καλὸν φυὰν γενέσθαι, 

τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως, 

καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων. 

ῬΙαίο ἀοθϑ πο 811π46 ἰο {π6 ἰαϑί 11η6, θθοδᾶυβα μὸ 1846 Οὗ 

ΘΙ] ουτηθηΐ 15 ΘΟηΟΘΤ θα ΜΠ 11. 

402 Α.. ἰατρός τε... χρηματιστήῆς. ΤΉΘΥ 816 Πϑιηθά [Ιη 1[Π6 

ογάθυ βασρσοϑίθα ΒΥ [π6 βοοϊΐαια. Ηδίπάου τυ ἰβμθά ἰο τϑϑά 

ὁ ἰατρός τε, Ὀὰϊ Βυϊτηδηη ΟὈβθύν 5 ([Π6 τϑυηδυῖς 4065 ποΐ ἃρ- 

ῬΘΑΥ ἴῃ {π6 βθοοῃά δα. οἵ Ηοιηά.). ἴπαὶ {π6 δυί!ο]6 80 υϑϑᾶ 

γγουα ἀθηοίθ ἐμαὶ οὔθ ρϑύβοῃ ἢδά 811] {μ6 δἰχιθαΐθ5. γηθη- 

ΟΠ : ὅ τε ἰατρὸς καὶ χρηματιστής, ΟἹ 106 σοηίταγ, ΜΟῦΪα 

12" 
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ΒΒ ΟΙ ΘΠ ἀἰβουϊϊπαίθ 1[ῃ8 ῥρΘΊΒΟηΒ; ΟΥ̓́, ἴῃ ΔΙΩΡΙ σου 

Οδ568, ὅ τε ἰατρὸς καὶ ὃ χρηματιστής. εἴποι ὦν τε 

ἐξαπατᾷ. ἘῸΥ ογαίϊο γϑοία αἴθ ὅτι, οοίὴρ. Οἵ. ᾧ 609, α. 

Β. θαυμάζοιμί γ᾽ ἂν. .. εἴ σοι ἔχει. "ΤΊ ταᾶβοη, δοσογάϊησ 

ἴο Υὐ[8110.. γῆν {Π6ΥΘ 15 ἤΘΥΘ 8 [π6]6. 1 [Π6 ῥτοίδϑίβ ἢ 

8. ορί. ἴῃ {Π6 ΔΡΟάΟοΞΒ15 15, ([ῃαὶ ννῆδί {Π6 ρεαοίσιθα βᾶγ5, “" ἴῃ- 

το ]οσυΐοῦβ τηθηΐθιη ροίϊ5 αυδιὴ βγη ᾿ρϑὶθ ΟΡΙΠΙΟΠΘΙῺ Χ6- 

ΒΡ οἷαί." Α5, πονθυθῦ, ἔχει ἐπιδεῖξαι 15. ἴῃ δῖ οι ορἕη- 

ἡηη.., ΟὨΪΥ͂ ἃ ΡΟΒΒΙΠΠγ, ἢ6 βᾶνβ θαυμάζοιμι ἄν. Βαΐ ρ6Γ- 

ἢΔΡ8 θαυμάζοιμι ἂν ΥΤὴᾶγ Ὀ6 Θοῃϑιάθτθά 1ῃΠ6 ορίαϊνγα οἵ 

ΡΟΙΙΘη655, ΜνΠΙΟἢ ΘΧΡΥΘΒ565. ἈΠ θυ 1Π6 ἔοσίη οἵ ἃ ροβϑι 1, 

Βοιηθί!ηρ τ68] δηά δ βο]υΐθ. Οοιηρ. Κὐμηθυἶδβ ἰατροβϑί ΟΥ̓. 

ὁ 817. 6. τέχνης ἀδρθηᾶβ οἢ ἀγαθόν, σοοά ρΡεγίαϊπϊηρ 
ἴο Π15 δγΐ. 

(Ὁ. πάνυ καταφρονῶν ἁπάντων 15 δΔἀἀ6α [ἴῃ 58|116. ἰο 5ῆον 

[86 ΕΙρΊΘΥ ρυθίθηβίοηβ οὐ [πΠ8 τηϑϑηθϑί οὐ [π8 ἴῆγβθ βιωρίου- 

τηθηΐβ. (Οοὐρίαβ ἃπα [ῃ6 βορῃϊδίβ Π6] 4 ρῃ]ΟΒΟΡΩΥ ἴῃ {ΚΘ 

σοπίθιηρί, σοιηραγοα ψ ἢ [Π6 ἃτίβ. οὗ βῆονγ. Οπθ οὗ [Π6 

σοῖς ροοθίβ, Απαχϑηάγιάθβ (Αἰμθπθυβ, 694, Ε), ΡΙΌΡΟΒΘΒ 

10 σοΙΏΡΙΥ ἢ 1π656. Πἰρῇ οἸαίμηβ 50 ΤᾺΥ 85 ἴο σῃδηρθ {π6 

Ρἶδοθ οὗὁἩ 116 βθοοῃά πὰ {πϊτὰ 11π65 οὗ {π6 βοοϊϊπση. Ηβ 
58 Υ5. “ΜΉΘ [Π6 δΔυίΠοῦ οὗὨ ἴἴ Πδηηθα πη κΙηρ ΤΩΟΠΘΥ 85 [Π6 
{πἰγτὰ θοϑί {μϊηρ.,᾽ - 

(ς “Δ4"» « « 5 ’ τοῦθ᾽, ὁρᾷς. ἐμαίνετο, 

μετὰ τὴν ὑγίειαν γὰρ τὸ πλουτεῖν διαφέρει " 

καλὸς δὲ πεινῶν ἐστιν αἰσχρὸν θηρίον." 

καὶ μὴν . .. ὅδε, απ ψοὲ ψοῖι 866 ἰογρῖαϑ ἤ6γ6 ηιαΐῃ- 

ἑαΐη8 οἡ ἐδ σοπίγ αΥ̓ ἡ. 

ΠΏ. καὶ σὲ... αὐτοῦ. 'ΤΠΘΙΘ 15 ὮΘΙΘ ἃ σἤδηρα ποί ὑῃ- 

Κηονη ἴο Οὐ ἰαησυασθα [το [Π6 γαϊδίϊνο ἴο {πΠ6 ἀθυηοηβίτα- 

ἔνθ σοηϑίσποίοη. αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις, 1. 6. {ῃ6 οδιθ 

ΠΥ [Π6 τηθη {Πθιήβθῖνοβ ΨηΟ 816 ροββθββϑά οἵ (ἢ6 ἃιΐ ἃ΄6 

ἴθ. αὐτοῖς 15 υϑ6ἀ οἡ δοσουηΐ οὗ [πΠ6 οοῃίταβί ἢ ΟἰΠΘΙ5 

Ῥγ ῃογὴ ἴΠ6Ὺ ρονθῖῃ, ΓΉΘΙΒ 15 Π616 8 σϑυίαϊῃ. γβϑίουϊοδὶ 90]» 
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οὐἵησ, ννΠΐοἢ πΥ 6 ἰηἰθηἀθα 85 8η Ἰγηϊδίοη οὗ [Π6 βίγ]8 

οἵ ἀοΥρίδβ. 
ἘΣ. τὸ πείθειν ἔγωγ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι, 1 οογίαϊηϊψ ῬΥΟΠΟυησΘ 

δὲ οὗ" πιεαπ ὃψ 1 ἐΠ|6 δοΐηρ αὖἰο ἐο ρογϑιαάε, οῖς. εξ 

λῳ συλλόγῳ, [2616 Ἰη16]Π|σὰ5 τοὺς συλλεγέντας. Θ΄410. 

ἐν ταύτῃ τῇ δυνάμει, '. 6. ΏΘη ἦπ οΥ ἑπυσδέοα τολέδ, ἴῃ15 ρον- 

ἀλλὰ σοὶ 1ῖ5 δἀἀρά ἃ5 1 ἄλλῳ δᾶ ποῖ σοῆθ Ὀϑίοσδβ. 

ἐν ἀλ- 

ΟΥ. 

Οομηρ. 591, Ώ. οὐ πρὸς χάριν . .. ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, οὗ 

πρὸς τὸ ἥδιστον. 

4058 Α. τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο τελευτᾷ, 1. 6. 1[5 5 ἃηά 5Ὁ- 

βίδησθ, 15. βββϑῃἝ 8} 4υδ]  Υ Θη 45 ἢ [Π15 οὐ ἰ6η 45 ἴο {815 ἃ 5 

115 ΤΘϑα]ί, τοῦτο γϑίθυτιησ ἴο πειθοῦς. τελευτᾶν, τηΘΔηϊησ᾽ ἴο 

6πά, ἰαἶκοβ [πΠ6 ρτθροβιίοη εἰς πὰ δάνθυθβ οἵ τῃηοίϊοη ἴο ἃ 

 Ῥίδοβ αἰἴθσ 1, δ5. ᾿ποϊυάίησ 1ἴΠ6 ργθνυϊουβ τηοίοη, ἰορσθίῃο υ 

ψΠ ἢ 1η6 Θηά 156]; τς ἐο σοπιθ ἰο απ ὁπά. ὅ᾽ ἄρχειν, ἰο δ6- 

δίῃ, 15 Ἰοϊηϑά ἢ ἀπὸ. ἐκ. ἀηα δάνουθϑ οὗ τηοίϊοη ἔτομ ἃ 

ΡΪδςθ. ΞξξΞ ἐο δίαγί. ἢ ἔχεις . «- δύνασθαι. ἮΓΘ τι 5665 

ἴο Ὀ6 Δ Κθὴ ψ ἢ δύνασθαι, ἀμ ἐπὶ πλέον 15 0 α ργ,δαΐοῦ" 61- 

ἐοπΐ, ρίι5δ. (ΟΟΟἸΏΡ. ταῦτα ἐπὶ πλέον εἰπεῖν, [,ν͵ν. 697, Ο; 

ἐπὶ πλέον τι δύναται, Ῥοϊ ἰου5 305, Β. Ξΐο δ͵5ο ἐπ’ ἔλαττον, 

ἐπὶ πολὺ, ἐπὶ σμικρὸν (ϑὅορῃ. ΕἸ]Θοίγ, 414), ἀγα υβθα, 

Β. ἐγὼ γὰρ. .. τούτων ἕνα, 6 αδϑιγοα ἰΠαὶ 1, α5 1 Παΐξεν" 

ηιν56 1 [ --- ἐ σπν οὐδόν ρόγϑοπ θησαροδ ἴηι σοπυθγδαΐίοη τὐτέϊι 

αποΐἤιον, δεσαιιδὸ ἢ τοΐϊδ.65 ἰο ἔποιυ ἐδ υϑγῳ παίΐμγα ὁ ἐπαΐ 
αδοιιΐ ιυὐϑλεῖ, {6 αἀἴδοοιγ86 15 ποῖά, ἐμαὲ [1 αἶδο, [ 5αν, ----- αὶ 

α γεγϑβοῃ οὗ ἐδΐαΐ ἀοδογίρίλοα. [Ι᾿ 15 οἴβη {Π6 δᾶ86, 85 Π618, 

{πᾶΐ δῇ 1 ΠῊΠΙνΘ Πα 115 βαθ]θοῖ ἀγθ ᾿ηἰγοάποθα ἃ υ ὅτι. 

ΤῊΙ5 ὨΔΡΡΘΏ5, Ὁ [Π6 τηοϑὺ ραγί, ἤθη ἃ οἴδιιβθ 1πἰθυνθηϊηρ' 

Ὀούνθθῃ ὅτι δηα [ῃ6 ᾿μ ΠΗ] ν6 τη άθυβ [η6 ομδηρα ἴτοτηῃ [Π6 

στδΥ τ δ [168] σΟΠΒΙΓΟΙΟΉ ἰο 115 Θαυϊν δ] θη ομθ 1655 ορυ]οῦϑ. 

Βυΐ Πούβ {Π6 76 15. δη 8ηδοο! μου ἃ1580θ.. Ονίησ ἴὸ [Π6 

σἤδηρα υ8[ ἸηΘ ΠΠΟΠ64, ἐγὼ 15 οἵ ΌῪ 156]ἰ ἀῃὰ ἐμὲ ἰἀ]κ65 118 

ΡὈΪδοθ. ---Ξ- ἐγὼ... οὐκ οἶδα. Ηδιδ ποῖσθ [ῃ6 διωρμδίο 

Ροβιίίοη οὗ ἐγώ, [ῃ6 αἰϊτϑοίίοη οἵ τὴν . . . πειθὼ ἴο 1Π6 τηαΐη 
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ΒΘῃίθησ6, ἴῃ ΨΥ ΠΙΟἢ οἶδα ᾽5. ἀπ ἃ [πΠ6 ἰηἰοτροβίἤοη οἵ εὖ ἴσθ᾽ 

ὅτι ὈΘίννγθθη (ἢ6 δάνθι δηα {Π6 νϑυθ. 

Ὁ. οὐ σοῦ ἕνεκα... λέγεται, ποί οἡ ψοιι7" αοοοιίπὶ (το ἄγανν 

. δΔΗΥΓΠΙησ ἔαγ ΠῚ τότ γου), δμέ ὁ. ἀαὐσοσοιηέ ὁ} {6 ἀἴδοιι8- 

δίοη, ἐπαὶ ἐξ παν σο οἡ ἴπ {16 τσαῃ πὶ τοϊυΐοῖ, ἐξ σαπὶ πιαζκο {6 

διιδγοοί αὐδοιιδδοά πιοϑδὲ οἴθαῦ ἰο 158. ὥϑουὴθ δυϊμου 65 ΠᾶγΘ 

ποιῇ) ΜὨΙΟΙ δΙΌ56 ἴτοίη ποί ρϑιοθίνίησ [ῃδὲ ὡς ΠΘΙΘ 15 φι0- 

πιοάο. ἀπ ποί μέ. ὅ66 449, ἘΣ. ὥσπερ ἄν. ἂν ὈΘΙΟΏΡΒ 

ἴο ἠρόμην, ἃια 15 τοροδίθα οὐ δοοουηί οὗ 115 ἀἸϊδίδῃσθ {ἸΌΓΩ 

ἴπΠ6 νϑυῦ, οσοδβιοηθα ὈγῪ {ῃ6 σοπαϊίομαὶ οἰδυθθ. ΟΡ. 

447, Ὦ. Ζεῦξις. ΑΒ [15 στοαί ρδιπίθυ ραϊηίθα [Ὸῦ Αὐ- 

ΘΠ Ιδυβ, Κίηρσ οἵ ΜαἼοβάοῃ, ψο ἀϊδά ἴῃ {π6 βᾶηθ γϑᾶῦ ψ] ἢ 
 οογαίθδ, [Π6Υ6 15 ἤθΥΘ 0 ΔηΔΟ ΤΟΙ βη, πα Ρ]Ιηγ 5 ἀδίθ [ῸΓ 

ἢ15 δηΐσδησθ οἡ ἢῖ5 αιΐ (ΟἸγιηρ. 9ῦ. 4, αἴθ [πΠ6 ἀβαίῃ οἵ 

ϑοοταίθ5) τησϑὶ θ6 ἱποοιτγθοί. καὶ ποῦ. ἼΠ686 ψοχὰβ 

ἢανθ σίνβθηῃ ῃ0 {1116 ἰσοι]6 ἰο {Π6 ἱπίθυρυθίθυβ, θθοδυβθ ἐδ6 

»ίασο τὐἤθγδ ἃ Ῥδιηϊου 5 ΟΥΚΘ. ἃ Υ6. ὙΠΟ 15. {Π61} Ὡδίσχαὶ 

Τηθδηϊησ, Πὰ5 ποίμιηρ ἴο ἀο ψΠ ἴπ6 ἀθἤηϊοη οὗ ἢΪ5 δυΐ, 

Αϑιδ θχρδηδίϊοῃ οἵ ποῦ ἃ5 τηθϑηΐηρ το]ογ 6. ἴηι τομαὲ ἐπ, 

ἐπ γεραγά ἰο τυλαΐ (1. 6. αὶ δηϊτηα}5 ἃπα ψηδί ΡῬΙΌρ 68 

᾿οΥ ἴΒδιι, οίς.). ἀπα Οὐοιυβιη᾽ 5, τσλ 676. οη. τολαΐ, ἃ5 ΟδΠνὰΒ ΟΥ̓ 

᾿βἴοῃμβ, 816 Βδυαν ἀδβουνίπρ οὐ τπϑηϊΐοη. ΟἸΠΘῚΒ ΒΌρροβθ. 

ἍΠ6 ἰοχί σουταρί. Ηφιηά. σοῃ]θοίαγεβ πόσου, ἔοΥ ἤοιῦ ημνιιοῆ, 

8η4 Οὐταν, τοῦ, τολο86 δοη. Ἐαΐ μον [Π6 σοΙηρΘηϑϑίίοη Οὗ 
116 (ΔΊ ΠΟΥ οὗἨ Ζαρϑυχὶβ δὰ δηγίπίηρ τηοτ6 ἴο ἀο ψἢ {Π6 
ἀοβηϊοη οὗ 15 τί πδη {π6 ρίδοθ ψγθτθ Π6 ραϊηίθα, {ΠΟΘ Ὺ 

ἀο ποί ἰηΐοσα ἃ5. Ξ[41}10., δῖον Βουΐῃ, ψουἹὰ τϑαᾶ πῶς, 

ΜΙ ἢ γδῖκθθ σοοά 56η56, πουρἢ 1 ἀδραγίβ ἴοο το ἢ ἤοΤὴ 
186 [οἰΐοτβ οὔ [π6 ἀοίμα! ἰθχί. 1 οοη]δοίατο ((παὶ 1 ΠΠ|κο νυ βθ 

ΤΩΔΥ ΘΟΒΊΓΡαΐΘ ΤΥ τη 16) {πᾶΐ [Π6 βθηΐθποθ οὐ] βίη! ν ϑηἀθα 

δί γράφων ; ΜὨϊοΝ, ἸηΔἀ6 64, τηϑ8ὺ 6 ἃύσριθα ἔτοιῃ {πΠ6 ἴδοί, 

{Παϊ Ρ]αίο αἰἴδθυνναγάβ οΪΥ Δ]|10 465 ἰο τὰ ζῶα. ΤῸ [ἢ15 τὰ 

ποῖα τῶν ζώων, δη4 ἄλλα πολλὰ ζῶα, ρΡοϊηΐ ; ἃπΠα πο οἴποΥ ἀ6ῇ- 

ὨἰΠοη οὗἁὨ [π6 ἃιΐ οἵ Ζθϑυχὶβ 15. πιηίθα δί. Νοχί ίο γράφων 
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σδηθ ἢ οὔ, ΗΟΥ, ψὨΙΟΝ νὰ σουταρίαα ἱπίο ΠΟΥ͂ : 8η1 

[θη καὶ νγὰβ δαἀθα ἴο ὈΥησ ποῦ Ιηΐο σταγημηδί!σα! σΟηΠΘΟ- 

ἰἰοη νυν {πΠ6 βθπίθημοθ. ΕΣ ἴπ6 οοηΐαδβίοη οὗ Η δπά Π ἰὼ 

116 ΜΞ... Βαβι 5 ̓ριβί. Ῥαϊ:οργαρῇ. ἴῃ ἢ ΟΥἶ5. ΟὙΘΡΘΌΥΥ 

Οουϊηίῃ.. Ρ. 716. τηὰν Ὀ6 σοηδβαϊίθα. Αἱ βγη δι ΘΟΓΓΟΡΊΟΗ 

οὗ ἢ οὗ ἴηΐο που, ἴῃ δρυθ. 497, 1). 15 τϑηηονϑα ἢ το α ΘΓ 

ΘαΠΠ]ΠΟ0Ώ8. 

Ὁ. καλῶς ἄν σοι ἀπεκέκριτο ; ιυοινϊὰ ψοι" αἸδΊ 67 ἤαῦθ 

ρθη α σοοά οπμθ ὁ "15 νοῦ, |κ6 βανθσαὶ οἴ ποὺ ἀθροῃθηίϑ, 

5 υϑϑα Βοίῃ δοίνϑὶν ἃπμα ρδββίνοὶυ, ---- ἃ υϑᾶρθ δἰτηοβί σοη- 

ἤπβα ἰο {π6 ροτίθοϊ, ρ]υροτίθοί, ἀπ δουῖϑί. Οὐοιῃρ. ϑορῆῇ. 

ᾧ 208. Ν. 2; Κι. Κὶ 252 ; Ογ. ὁ 564. οὐ δῆτα ἀΘη165 1Π6 

Ἰαϊίοι ρατί οἵ [Π6 αἰἰθυπαΐνβ, οὐ πείθει. 

40ῷὉ4 ΔΑ. τὸν λέγοντα, ἤἕηι τ0].0 πιαΐζ65 ἐὐνῖ5 αδϑογέϊοη, ἰμαἰ τοί 

ΟΥ̓Ο 15 1Π6 τί οἵ ρϑυβαδϑβίοη. 

Β, Ὁ. ταύτης. .-. τῆς πειθοῦς λέγω, 56. τὴν ῥητορικὴν τε- 

ἀλλ᾽ ἵνα μὴ θαυμάζῃς, εἴς. Πα ἔοτιῃ οὗ 115 

βθηΐθησθ σἤμδησο5 ἃ [ΠΠ|6 ἃ5 11 ρτοοθθάβ. ὅπερ γὰρ λέγω 18 

χρὴν ε ἶναι. 

ὙΠ 6 ἢ 85 1 μὴ θαύμαζε δ σοηθ Ῥοίοσθ. “ΓΘ ΡΙΓΟρΘῚ 8ἃρο- 

ἄο515 οἵ ἵνα... θαυμάζῃς 15 τοῦ ἑξῆς. . . ἐρωτῶ, Ὀθαΐϊ 1Π6 σοη- 

ΠΘΟΙΟΠ 15. ὈΥΟΪΘἢ ἊρΡ ΒΥ γὰρ ἰπ ὅπερ γὰρ λέγω. ΤῚΘ 56Π86 

οἵ ὅπερ. .. λέγω 15, [07 αϑ 1 8αγν (1. 6. ἃ5 1 ννὰβ Ἰυ5ῖ βαγίηρ, 

459. ΟἹ), 1 ριιέ {6 ἵπφιῖγῳυ ἐμαὶ {6 ἀΐδοοιδ6 παν 6 ἢηϊδ)οα 

ἤη, ἄτι6 ΟΥ̓ΘΥ, ---- οὐ ο1) ψοΊι7) ασοσοιπέ, διέ ἐδαξ τ06 πιαν ποὶ ὃ6 

ὁπ {16 μαδὶέ 95 ἰοο 8δοοπ οαἰοϊνηρ᾽ τ θαοΐ, οι 75 τοογὰ8 ὁπ 

ΠΟΥ διιϑρϊοΐοπ (οὗὁἨ ψγιῃᾶΐ (ἢ6 Ὺ τηθᾶῃ, πὰ ψιῃοαυΐ σὶνίησ 9Π6 

ὉΠΟΙΏΘΙ [τὴ6 [Ὁ δχρηαῖοη). ὙΠ προαρπάζειν . . . τὰ 

λεγόμενα, ΘΟοΙηρ. ΗΙΟσοί. 9. 91], ὁ δὲ ὑπαρπάσας τὸν ἐπίλοιπον 

λόγον. 

Ε. βούλει... θῶμεν [|| υἦδη6 υἱάοαηιιδ. υοῖο ἤος σοηξίη- 

δαί. ϑορῇ. αὶ 219, 8, Ἰαϑί δα. ; Οὐ, ᾧᾧ 611. 8; Κὶ. ὁ 959. 1. 6. 
4565. Α. πιστευτικῆς, ργοάιοίζἷυο ο δοἰϊο. διδασκαλικῆς, αὖίθδ 

ἴο ἡπιραγὲ ἱηδἰγιοίϊοη, οὐ ποιοϊοά σε; 1. 6. Κπον]θάσα ἐοαηάθά 

ὍΡΟΠ ἀΡβοΪ 8, ἀπσἤδηρθ8}}}]6. ΡυἸποίρ]685. ἀλλὰ πιστικὸς 



ἤ 

45. . “ ΘΌΒΟΙΑΒ. συ, ἈΡς 

μόνον, αὖἷο ἰο σαιιδ6 δοϊϊο [ ἀπά ποίἠιΐηιρ᾽ ποῦ (αἰγηϊησ αἱ οοη- 

νἱοϊΐοη, ἃπά ποί αἵ ἰγὰ1}}). ΤῊϊ5 νγογὰ ἢδ5 θθθὴ δ]ίθυθά ἰηΐο 

πειστικὸς ὉΥ ίαρηθηβ, Ηοϊηάοτί, οταγ, ἀπά Βαυϊτηδηῃ ; 

8η4 βοπθ ΜΞ5. ἔδνου {Π6 σῇδησθ. Ββκίκθυ, Ξ'[8110.., δῃὰ 

Αϑί, ἢ τθάβοῃ, γθίδ!η πιστικός. ΕὟΓΪ, ἃ5 ἰ5 ϑΒῆονγῃ θγῪ ἀϑί 

οἴ δἷ ργθαΐ ἰθηρίῃ, πειστικὸς ἀδηοίθ65 (λαυΐηρ τοϊαίίοτι ἰο. παυΐη 

0 ἀο «τοἱΐδι, 1. 6.}) αδί6 ἰο γγοάτιοδ πειθώ, ἀῃμαὰ 15 [Π6 ΤΟΥ͂Θ 

ΘΘΏΘΙΆΙ νγογά, ἃηα ποΐ ΠθΟθϑϑαυ!ν ΟρροΒβΘα ἴο διδασκαλικός : 

Ὑ}}116 πιστικὸς Ἰη6 85 αὖο ἐο ργοάμτιοθ πίστιν, ΜΨΏΙΟΙ Πᾶ5. δὲ 

θ6θη σοηίγαβίθα νι] ἐπιστήμην (454, Ὁ). Αραίη, 85 ἴο 16 

ἔοστη οὗ [Π6 νγνογά, --- ψῃ θῇ, δοσογαϊηρ ἰο Βαίζτηδηη, οδηποῖ. 

᾿ΔΠΘΙΟσί αν θ6 ἀοιϊνοα ἔοιη πίστις, ---- δὲ οὔβθινθβ {Παΐ 

8δα]Θοἴϊνοβ ἴῃ -εκός 816 ἔᾺΘΘΙῪ ἀσυνθά, ποῖ ΟΪν [ΤΌΤ νϑῖ- 

ο Βα15, θαΐ 4150 ἤτοῃι πουῃ8 (ἀρχή, ἀρχικός),, ἃα]αοί!ν65 (φίλος, 

φιλικός), δΔΠ4 πη ρίαν ἔουτηβ Κ(νουθετικὸς [ΓΟΙῚ νουθέτης). 

ναὶ οδ]βοίΐοη, θη, 15 {πθῖθ ἰο γϑρδγάϊησ πιστός, ΟΥ̓ πίο» 

στις (ΠΟΠΊΡ. φύσις, φυσικός, φθίσις, φθισικός), ἃ5 ἴῃ6 Βουχοθ 

οὗ πιστικός ἢῷ ἨἩονθυοῦ ἀσγῖνθά, βυοῖ νγουὰβ τηδΥ ἰακ ἃ 

σοηϊνθ. Βυΐ ἤδύθ [Π676 15 0 ΠΘΟΘββυ οὐ βυρρὶγίηρ ἃ 
σθηϊῆγα ψἹΠ πιστικός. 

Β. ἴδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν. ΤΠ6 ἔοτοθ οὗ καὶ ἴῃ 56 ἢ 

ἃ 6856, ὈΘίΌΥΘ ἃ γο δ, ΒΘΘΙῺΒ [0 1η6 ἴο σΟΥΓΘΒΡΟΠΑ ψ] ἢ [Πδξ᾿ 

οὕ ουό. [,δὲ τι5 866 τυ᾿αΐ τῦ6 αγ δυθη δαψῖη, ΜΥΠΘΓΘ 8 δἢ- 

Ῥ6515 15 [του Οἡ {Π6 ν ΘΓ : --- τσλαΐ τ06 σαπ πιθαη. Ἀ. ἴδυν 

ΜΞ. ᾶνβ λέγωμεν, ΜΜΏΙΟΝ σῖνοϑ [Π6 ἱπδρροβὶίθ 56η86 οὗ 16ὲ 

1.5 866 το᾿αί τῦ6 δια δαψ. περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως. ““ΤΠΘ 

δηοϊθηΐ βίαίθϑ χηδιηΐδ 64 ρα Ό]ΠΟ ΡΠ ϑιοἰδη5 αἱ ἃ 58 τ ; ἃηά 

ΗΙΡΡοογαίθβ 15 βα]4 ἴἰο ᾶνθ Ὀθθῃ 80 θιηρὶ ουθά ἂἱ ΑΙΠΘΏ8. 

ϑΟἢ. ΡΠ γϑιοϊδηβ Πα δϑϑιβίδηϊβ, Θβρθοῖα ! }ν βίανθβ, ννῃῸ ῥΙ80- 

{1564 διηοηρ [Π6 ΡοΟΙΘῚ βοΐ οἵ ρθορῖίθ. ΤΠ ἰδιηουβ Π)6ιηο- 

ο6 465 οἵ Οτοίοη, δρουΐ ΟἸγιαρ. 60, ΔΙ Πουρἢ 85 γϑί {{{|6 γηοη- 

ΟΥ̓ ψγ5 ἴῃ οἰγσαΪδί!οη, γθοθινϑα [Π6 ἰᾶυρθ Βα αν οἱ [Π]Υγ -ΒἰΧ 

αρσιηθίϊς ταϊηδ οὐ δὴ Α(ς 1 υἰθηΐ οἵ βῖ νου (Ὁ 1.017). ννηθη 

6 νὰβ οα]]6α ἰο Αἰμθηβ, 6 γθοθῖνθα οὴθ απαγθα χηΪη8 
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(9 1.692}. υπ}} Ῥοϊγοταίθβ, ἰγγδηΐ οὐ ϑ'δηγοβ, δηρασβϑά ἢΪ5 

ΒΘΙΎΘΘ5 ΤῸ ἔνγο ἰα]Θηΐ5 (ᾧ 2,0894)." ἘΒορθοκ ἢ 5 ΟἸν} Ἑσοη. 
οἵ Αἰπβηβ, 1. ὁ 21. ἄλλο τι ἢ (ΠΠ|ΘΥᾺ}Πγ. ἐδ ἐθογο ἀπῃ- 

ἐμήηρ᾽ οἶ56 ἰλαη. 15 1έ ποὲ {7146} 15 ἃ ὙΘΥῪ σΟΙΠΠΊΟῊ ἔοτγηυδᾶ ἴῃ 

Ρ]αΐο, τηθαῃὶησ ΩῸ Γ]Ο]8 ἴπδη ποηῆθ. ΜΔ ΙῪ οἴΐθη ἄλλο τι. 

ννἹΠουΐ ἤ, 15 θα πα ἴῃ [Π6 581ὴ6 586η56 δὲ [Π6 Ὀθριηηϊηρ οἵ ἃ 

Βθῃίθησθ ; πα Βδκου ἰνγαυβ ΡΙΘίθ Β 1 ἴο ἄλλο τι ἧ. Δο- 

οογάϊηρ ἰο Ηδυηδηῆη οἡ ὙΊροῖ, ποίθ 110, σνθη {Π6 Ἰαϊίου 15 

564. {πΠ6 πη οττοσϑίίοη οχίθηαϑβ ἴἰο [η86 ϑηά οὗ {Π6 βθηΐθησϑ ; 

Βυΐ θη ἄλλο τι, ᾿ἴἴ δίορβ ψ ἢ {Ππο56 ψογάβ. 

15. ἴὴ {πΠ6 χτη]46]6. ΑἸΤΟΥ ἢ νεωρίων, ΒΌΡΡΙΥ συμβουλεύσει 

ὁ ῥητορικός. Απά, υϑὲ ὈοΙον,, ἃ 5: τ }18 7 οἰδαβθ. ψν Ισἢ ἰ5. ἴο 

θ6 βαρρι[6ἀ ἴῃ πουρῃΐ Ὀθίοτθ ἀλλ᾽ οἱ στρατηγικοί, 15 δι[[6Γ- 

γα 5 ἴῃ ρατΐ ΘΧριθββθα. Α ρᾶϑβᾶρθ ρυβθοίβϑὶυ {1 {}18 

σου ἴη Ρτοίαρ. 819, Β. 

Ο. τὸ σὸν σπεύδειν, {8 γοδιι5 δίμάογο. ὥϑθε 458, Β, 

τινας σχεδὸν καὶ συχνούς. τινὲς ἸΠΟ] 465 ΤΩΔΗΥ͂ 

αἱρεῖσθαι 

ποΐθ. 

πὰ ἔδυν, ἃ5. [Π6 πιο σθηθιῖς ψοτά (ὙΠ θηθ ἢ οα ΡΠ ξο- 

ἄο, Ρ. 116), ἀῃηά {πουϑίουθ πολλοί, ὀλίγοι, δα 51Π1118. ΟΣ, 

οἴδηῃ (Ό]]ονν ἰο ἀθῆπθ 11. Ηθῖα καί, οη δοοουηΐ οὗ {πΠ6 ρο- 

Β:ΠΠοη οὗ σχεδόν, ΒΘΘ 5 ἴο τ16 ηοΐ ἴο θ6 απά, θαΐ ὁυθη. ΤῺ 

5656 8. δ0ηϊι6, αἴηιοδέ δυθη πιαπη. 1. 6. 8δοηι6, ἡπάεοα θυδπ 

χιυϊΐέο α πιιηιδοῦ. 

ΠΏ. αὐτὸς... καλῶς ὑφηγήσω, ἴον ψοῖι ψοιιγ δ: ἤαυθ αὐἀηιῖ- 

γαδίῳ ἰοὰ ἴ6 αν, 1. 6. ἴὴ βρθακίῃρσ δθουΐ ἴΠ6 ἄοοῖκβ, οίο., 

͵υδὲ πον γοι βυσραοδίθα ἃ σοοά δΔηΒΥΘΥ. 

ΕΣ. τὰ δ᾽ ἐκ τῆς Περικλέους. τὰ δὲ 15 υϑρᾶ 85 1 τὰ μὲν 

Πδα ργβοθάθά: απά ραγϊψ ἐΠγοιρῖ, ἐπαὲ ο.,[ Ῥογλοῖϊοδ. 

ἐκ τῶν δημιουργῶν, ἐδγοιρῖ, ἐδ6 αἀυῖσα ὁ ἐ}ι6 αγίΐοογ5. 

Ηδίηά. δηα Βυϊτηϑηη τυ ]βἢ ἰο γτϑϑα τῆς δημιουργῶν. Βυΐ 

{Π6Υ6 15 πο πθρά οὗ [ἢϊ5, θθοᾶϑθ ἃ ἤδη εοἴδἽοίβ νναΐ ἢὶ5 

ϑανίοθ οῇδβοίβ ; 8η4 βϑύσοῃ Ὀγθνιν 15 σοιηηοη ἴῃ αΥτθεϊκ. 

υ5, ἴῃ. ΑἸοΙ δά. 1. 155, Εἰ, οἵδ θγ Αϑί, ννγθ. μᾶνθ πελαρ- 

᾿ γοῦ ἄρα ὁ ἐμὸς ἔρως οὐδὲν διοίσει, πῃ ἰους ἐδόθη, εὐὐίξ πο αὐ Υ 
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Ἴγοηι α βίογζ, ἰ. 6. ἴγογη ἃ βίου κ᾽ 5 Ιου; δηά ἴῃ Ἀδθρυῦ. 8170. 

Α, νγ ἴᾶνϑ οἴει τι διαφέρειν φύσιν γενναίου σκύλακος εἰς φυ-᾿ 

ο΄ λακὴν (Ἰηὴ ταΒροοΐ ἴο Καθριηρ συδια) νεανίσκου εὐγενοῦς ; 

᾿ς ΟΡ. ϑορῇ. ὁ 186, Ν. 1. τοῦ διὰ μέσου τείχους. ἈΟ0- 

σογάϊησ ἴο (ὐοομθ] [6 Κ6 (Τορορτάρην οἵ Αἴμθηβ, 884 -- 

909)5 [Π15 ΘΧρυθϑβίοη ἀθηοίθβ δοίϊ, ἐδ) ἰοηρ τυαἰΐ8. ΜΥὨΙΟΉ,, ἃ5 

ἢ6 ΒΊΡΡοΒβθϑβ, γὕϑᾶοῃμθα ἔτοπὶ Αἰμθηβ ἰο Ρισεθθὺβ 8πηα Ῥοσχί 

ῬΠΑΙΘυαιη ; 50 ΠδΙηθα 85 Ὀοϊηρ Ὀδίνγθθῃ {Π6. ΟἿ 8πα 1Π6 

Βθδρουΐβ, 8η4 8150 ο8]164 τεῖχος ἴῃ [Π6 5η σα αῦ, ἃ5 [Οὐ ηρ ἃ 

Βουΐ οἵ Του βοδίίοη. Ρ]υίΐαγοῃ (1ὰ Ῥοιῖο]. ὁ 195) δ] σὴν 

ἴο 1815 ρᾶβϑαρθ, ᾿ἱπίθυργθίβ [Π6 τν Οὐ ----- ῬουΠᾺ Ρ5 ΘΔΥΘΙΘΒΘΙΥ ---- 

ὈΥΓ τὸ μακρὸν τεῖχος, 84 ἴῃ ΒΔ ΠΟΙΊΟΩΒ [Θὰ ΚΘ ̓5 γον. Βαΐ 

Ἡατροοτγαίίοῃ, 5. ν. διὰ μέσου τείχους, ΘΧΡΙαἰπδβ [Π6 ρῃταβθ οὗ 

186 δοιέπογη οἵ 1ῃ6 ὕνγο Ἰοηρ νγὰ}15. 50 βίγ θα ἃ5. θθίηρ δθ- 

ἐισοοη, ἴῃ 6 που ΠΟΙ δἂηα {πΠ6 ῬΠΑΙ υῖο ψν8}} : δηα [Π15 βου!ῃ- 

ΘΙῺ γγ8}} 11 15. 58 Υ5 ἢ6., ψ ΏΙΟἢ Ρ]αίο τηθη!]οὴ5 ἴῃ (ἀΟΥΡΊδ5. 

ΤῊΙ5. 15. 50 Θοῃῇπηθρα Ὀγ Τμυογά. 9. 19. --ττ νῇο 5ρθακβ οὗ 

ἃ ῬΠΔΙΘΙΙΟ νγν8}} τθδοῆιησ ἴο {Π6 οἸΐγ, δηα α͵5ο οὗ [Π6 Ἰοὴρ 

γγᾺ}15 γθδοῃϊηρ, οί οἵ ἴπθϑιη, ἔτοπὶ [Π6 ΟΙἿΥ ἴο Ῥίγβθαϑ, 

1η6 ουὔΐθῦ οὐ ΠΟΙ ΠΟΘΙ Οη6 οὗ νυ ]Οἢ νγὰβ συδτγαθά, ---- [δὶ 1 

15. ποΐ ΘΔΞΥ ἴο 566 Ποὺ (Π6 ορίηΐοη οὗἨ [θα κθ οδῃ βίδῃηδ. 

566 {Π6 σογητηθηίδίοιβ οὐ ΤΠυογά. ]. 6.5. ΘΒρθο οί! ν Π ν. Ατὐ- 

η014. Νον {Π15 ΙΠΠΘΥ ΟΥ̓ ΒουςΠθι ἰοσ οὗ [Π6 Ἰοηρ νν8|]5. 

τὸ μακρὸν τεῖχος τὸ νότιον ( ΠΒομη. 46 Ἐὰ]5. [μα σ. ᾧ 174, 

ΒΘ ΙΕ Κ6Υ). ννὰβ Ὀ0}}} δ  [Ππ6 {Π|στν γϑαυβ᾽ ρθᾶοθ ἢ ρατγία, 

1. 6. δου. Β. Ο. 445, ψ θη Ῥϑυο]65 θθσαη ἴο Ὀ6 δἱ {π6 Πθδᾶ 

οὗ δῇἴβδιτβ, δηα θη ϑϑοογαίθβ νγὰβ ΟΥ̓ΘῚ ἱνγθη γ 6815 ΟἹ. 

Δ. οἱ νικῶντες τὰς γνώμας, ϑορῇῃ. ὁ 164, Ν, ὦ; Κι ᾧ 278. 456 

Φ : Ον. ᾧ 489. 

ἢ {πΠ6 ρτοϑοηΐ οὐ δὴ δοίίοη Ῥαρὰῃ ἴῃ [Π6 ραβδί δηά 511} 

πάλαι ἐρωτῶ. πάλαι 15 νΘΙῪ Οἴἴδη ἰουηά 

σομτπηπ6ά. ]οΪη τὸ μέγεθος 1 δαιμονία, ἃ5. ἴΠ6 δοουϑ. 

οἵ Βρθοιποδίιοη. εἰ πάντα γε εἰδείης. 'ΓΠ6 ΔρΟΔΟΒΙΒ τηπϑβί 

06 βοιηθίῃίηρσ {|κ6 δαιμονία ἂν καταφαίνοιτο, ὙΥ ὨΪΟΝ 15. Ροϊηΐθά 

δὶ ΔῊ γε. 
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Β. μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ. ὅδ6 448, Β. 

οίς., ἐο ριιΐ ᾿νπιδοῖ  ἑμπέο ἐδ6 ρἢνϑδίοίαη") 5 παπᾶ. ἰο ὃδ οι ΟΥ̓ 

εαμογίζεα. Α ᾿ραϊθα ᾿τοη νγὰβ Δρρ]16 4 ἴο {Π6 ψουηά [οΥ (ῃ6 

Ρυγροβθ οὗ βίδπομιησ δ]οοα ὈΥ͂ {Π6 ἰατρός, 0, ἃ5 Ἐουίῃ 

ΟὔὈΒΘΥγ 65, Ὄχθυοῖβθα θοῖῃ {Π6 τηθάϊοαὶ ἀηα {ῃ6 50γρΊο 8] δγίβ. 

παρασχεῖν, 50. ἑαυτόν ; Θοηρ. 415, 1). ΕὟΙ τεμεῖν, καῦσαι, 

5866. Ξορῃ. ὃ 219. ὦ; Οὐ. ὁ 621. β.ι Αῃ ᾿πἤηϊνα 50 υ866, 

1Γ τ Πᾶνα {π6 αἰτθοῖ οδ]θοῖ οἵ ἴπ6 ἰθδάϊησ νϑὰρ ἰὸν 115 50- 

Ἰ6οῖ, 15 ἴῃ [16 ρᾶββίνθ, Ὀυΐ οἰ θυνν 56 ἴῃ [Π6 δοίϊνθ. 

(Ο. οὐδαμοῦ... . φανῆναι, τοοιιϊὰ δ6 ὁ πο ασοοιιέ. ΟὈΟΙΏΡ. 

ϑορῃ. Απῆρσ. 188, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω; Χοη. ΜοηλΟΙΔΡ. 1. 

2. 92, μηδαμοῦ εἶναι, ἐο 6 ποιοῦ. ἸῺ ὯΟ Θϑβ[ δίῃ. 

εἰ βούλοιτο 15 ΘΙ ασδηιν δἀάεά, βαν5 1411}... ἴο ἀδηοίθ 1ῃ6 81- 

ΤΌΡΔΠΟΘ ἃηα ρῥγθίθηβιοῃ οἵ (ἀουρίδβ, -ς ἢ ἢ6 οἤοβθ ἴο σίνθ 
ΠΙΠ]561 [Π6 ἰγουθ ]6. 

Ὁ. ἔμαθε, 56. τις. ϑορῇ. ᾧ 157, Ν. 8; Κι ᾧὶ 258, Ἐ.8; 

ΟΥ. ὁ 5846. ΤΊ5. ομϊβϑίοη οὔ {π6 ᾿πάϑῆηϊίθ βαθ]θοΐ τὶς 18 

σογηχηοη ἴῃ (5 ἀἸα] σι, ἃ5 15 ͵βο [ῃ6 ἰγαηβι!οη ἔγοιη ἃ 5]η- 

ΘΌΪΑΥ νουῦ ἰο ἃ ρ΄ υγᾺ], ΟΥἹΎ 1Π6 σομ ΓΙ Ὺ., 616 [Π6 βαθ]θοΐ 15 

80 ᾿1Πἀ6 Πη16 ΟΠ6. ἐν ὅπλοις μάχεσθαι αἸουηΐα 4 αἱ νΘΥῚΒ 

ΔΙΉ15 ΟΟΙαγα ἀϊδουαηί. Νϑη νυϊσο πνθηΐαβ ὩΟῊ ΥὙΘΙΪΒ 

ΔΙΠ115 56 ΘΧΘΙΌΘΡαϊ 564 τααῖθυ5, δὰϊ Ρ1115 ρυΘΘΡΙ]αἴ15. αυδ8 ἀ]- 

συηίαν Οὐξθοὶβ ἐσφαιρωμένα ἀκόντια [1. 6. ψΨΠ ἃ. Ὀ41}1 σονθ- 

Ἰησ {πΠ6 Ρο]η1]. Φυθ βυηΐ νϑῦθα (ὐαβαιθοηὶ δά ᾿ΓΠΘοργαϑί. 

ΟΠματγδοί. ρ. 79, οἀ. ΕἸἼΒοῆθυ. [4110. 

ΕΣ. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ, οἴο.,) (ὉΥ ἐποῃ ἐπ γιδέοα (16 ἴο {ΠῸ6Ὶ} 

ΒΟΠΟΪ475) [0Υ ἐδ ριιγΡο56 οΓ ιἰδῖηρ ἐἤδηι αγὶρ] αραϊηδὲ ἐϊιοῖν' 

2,068. απὰ ἐἤιο86 τοῖο τὐγοηρ ἐδιθηι, ἐπ, ἀοίεπαϊηρ ἐπθηιδοῖυθ5. ποῖ 

ἦπ δοσίηηπῖησ αἡ ἀδϑαιῖι, τούτοις τοΐε᾽β ἰο [Π6 πηθδηβ οἵ ἀ6-. 

ἴθησθ υϑθά ἴῃ [Π6 ἃιΐβ ᾿υϑὺ παπιθα. ΓΘ βυθ]θοῖ οὗ χρῆ- 

σθαι 15 ἰο θ6 σαίποιθά ἔτοιη {Π6 οοηίοχί, νἱΖ. 506} ῬΘΥΒΟΠΒ 

ἃ5 681 ἴο Ὀοχ, δηά Ὀθδί {Π61} ἔπΠ]Θη 45. ΤΠ ἔὈγτηβ οἵ ὑπάρ- 

χειν. δα [ῃοβ6 οἵ ἀμύνομαι, 816 οἶἴθῃ σοηίϊταβίθα, ἴῃ {Π6 

“Ἢ ΄“ “Ἁ “- 

ῆ Τεμειν ω] καυσαι 

ϑΘΏ865. οὗἁἨ δοίϊησ οὐ ἴπ6 οἠοηδῖυε πὰ ἀοίοηδῖυο. μετα 

1ὃ 
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στρέψαντες, ἰυγηἰηρ Του, 1. 6. οπ ἐν σοπίγαγ,. ΟὐΟἸΏρ. με- 
ταβαλών, 480, 1". 

Δ. ἐμβραχύ, ἔπ δΠογέ, ἰ5 ἸΆΚΘὴ ΜΠ περὶ ὅτου ἂν βούληται, 

ἴο 5ῃονν 1ῃαὶ {παᾶΐ ρῃγαβθ σουαρ 65 811 {πᾶὶ σᾶ 6 5814, ΟΥὐὕἁἉ 

15 υ5684 ἴῃ [15 ψνιάθβϑί βθη586. [15 [Ὁ͵66 15 {π|Κ6 {παΐ οὗ οπηιγῖηο. 

Β. καὶ τῇ ῥητορικῇ... ὥσπερ καί. ἘδοΥ καί, ἴῃ ΘΔ οἢ τηθιη- 

θ61 οὗ 1πΠ6 βθβηΐβθησθ, δοιηρ. [π6 ποίθ ου ΕΠ]θβοίν. 1301, νυ θ 

1 15 5814 {Πδἰ καὶ οὔθ βίδηἀβ δου νγογάβ οὗ σοιηρδυίβοη ἴο 

5ΠΟΥ σοηπθοίίοη, ψπουΐ δὴν ἔοτοθ {πᾶΐὶ σδῃ ΡῈ σίνθη ἰπ 

ἘηρΊ 5. ὅΞ'εβ αἱδο 458, Α, αἱ 1168 ῬΘΡΊΠΠΙΗΡ. -ς 

Ῥοβὲ ρδυίο!ρῖα, καὶ εἶτα, καὶ ἔπειτα ἸηΐδταΐαΥ, ὉὈῚ εἶτα οἱ 

ἔπειτα ΘΧροοίθβ. 80. Α ἐγϑαυθηΐ Ἰαϊοιη. 

(Οὐ. δύνανται, 50. οἱ λέγοντες, ἸΤΩΡΠΙ6α ἴῃ τῶν λόγων ; ΟΥΝ 

ἴΏΟ16 Θχϑοίϊυ, [ῃ8 βυρ]θοῖ 15 ᾿ηἀθἤηϊθ, δηά ρίζαι, θθοᾶυβθ 

1Π6 δοίΐοη οὗ σοηνθύβίηρ ΤΘΑΌΪΓΘΒ ΠΟΙ [Π8η ΟὨΘ. 

Γαρθαίβ ἃπα γ608}158. [πΠ6 ρδυίοῖρ]68. {οΐϊηῃ διαλύεσθαι ἴο δύ- 

3 
κάτα. 

ΦΨ 
ουτῶ 

»νανται. 

ΠΏ. μὴ σαφῶς, 1. 6. μὴ φῇ (ἀθηγ) τὸν ἕτερον σαφῶς λέγειν. 

καὶ κατὰ φθόνον, οἴο., απαί ἐΐμοψ ἐδπὴπίς ἐμαξ ἐδοῳ αΥὰ 

(1. 6. Θδ ἢ {πη {πὶ [Π6 οἴπϑὺ 15) δρεαζίηρ οι οΓ ἐπύῦψ, ΟΥ̓ 

νν ἢ 1}} [66] ησθ ἐοισαγ5 δαοΐ οἶον, μαυΐηρ α σοπίθηζίοιιδ 

δρ᾽γὶὶ, απά ποΐ δοοκίηρ αἴον ἐἠαΐ τοῖο, τσα5 ργοροϑδοά ἴῃ, ἐΐ6 

αὐδοιιϑϑῖοα. ἘῸΥ ἑαυτῶν --- ἀλλήλων, ϑορῃ. ὁ 145, Ν. ὦ; Καὶ. 

ᾧ 8902. 7; ΟΥ. ᾧ 507. 7. τελευτῶντες, ΟΥ. ᾧὁᾧ 457. α; Κ. 

οἷα καὶ, Θἰα.. 80 ἐπαΐ ουδη ἐδ ὃψ-δίαποΥ 8 

οἰ υοτρα [ον ἐδπεηιδοῖυο8, ϑοοαιιδο ἐδοῳ σοπϑοηίθα ἰο ὃ ἴΐ5- 

66 Υ8 ἰο0 διιοΐ, ρεορίθο. "6 πη Πηϊν6 [Ὁ]]ονν5 οἷα Π6 16, 885 ἰΐ 

50 Οἴθηῃ 4065 ὥστε. 

ἘΣ. διελέγχειν, 0 ρῸ οπ, οὐ ἐἸι"οιισὶ, τοὶ, α γεξιίαϊίοη, οἔ. 

᾿διὰ Πὰ5 [Π6 δᾶγη6 ἴὈγῸ 6. ἰὴ διερωτῴην ὈαΙονν. Ι͂ὴ (ἢῆ6 πθχί 

ννογάβ. {Π6 βθῆθ6 159) [1κμ65ὲ ψοῖὶ δἠοιία διρροϑβο ἐμαὶ ἴ 8ρδαΐς 

εὐὐε, πιῳ στοαὶ {ογ ἀοϑαΐε πο ἀϊγεοίεα ἐοισαγὰ8 ἐι6 βιιδ7εεϊ, 

ἐδαΐ ἐξ πιαψ ϑδοοηιο ρίαϊη. διιξ ἀαραϊηδὲ ψοῖ. ΕἾὟΥ τοῦ γενέ- 

σθαι, οοχηρ. ὥἥορ!ι. “ 187. 1; Κὶ. ὁ 908. 2. (ὁ); Οὐ. ὁὶ 972. 
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Ὑ ἢ σοηϊίνοβ ἰῃ [Π15 στϑἰδίοη οὐ {Π6 τηοίϊνθ, ἕνεκα 15 οἴθῃ 

[ουπά. 

4038 Α.. τῶν ἡδέως... ἂν ἐλεγχθέντων --- τούτων οἱ ἡδέως ἂν 

᾿ς ἐλεγχθεῖεν. Κὰ. ὁ 260. 2. (5) ; Οὐ. ὁ 615. 2. Οοιμρ. Ευϊῃγ- 

Ρῆτο 8. ἢ), θυ ϑοογαίθϑ βᾶγ5,) [πα΄ ἢ6 σοηνθύβθϑ, ποΐ ΟΠΪΥ͂ 

νυ Πουΐ ἰαἰκίησ ΡΔΥ ἰοῦ 1ἴ, ἀλλὰ καὶ προστιθεὶς ἂν ἡδέως, 506. 

μισθόν, Ὀὰϊ Θνθη τοἱἢ, α τυλίϊησηιθ8585 ἰο σῖυα ραν, τ᾿ ΔῊ Οη6 

15 ἀἰβροββά ἰο μπθὰῦ Πίτη. Ηθῖθ προστιθεὶς ΜΊΠουΐ ἂν ἡγοῦ] 

τηθδη, {μᾶΐ Πα αοἰμαϊἶΖψἀἉἕραῖϊὰ Ὦ15 ΠΙβίθ 6 5. {581 Ὀοΐονν, 

ἴον εἴ τε μὴ ἀληθὲς λέγω, γα 5Βῃου]4 οχρθοοί εἴ τε. .. λέγοιεν, 

οὐ, νὰ [πΠ6 ἰγδηϑιίοη ἴο 1π6 ἢγχϑβί ρϑύβοῃ, λέγοιμι ρ818]- 

161] ἴο {Π6 ϑυσοθράϊηρ λέγοι. ΓΘ Ὑϑᾶβοη ἴῸὺΥ υϑίησ λέγω 

ΒΘΘΙῺΒ ἴο Ὀ6 ἴπαΐ σίνθη Ὀγ 5[4}10.. συ] οἢ δὶ Ορροβϑϑβ : {Παΐ 

ϑοογαίθβ, 1η βρθακίησ οἵ ΠΙπη561{, ἀθποίθβ [πΠ6 ργοϑαῤιἰλέψ οὗ 

᾿ς Ὀθίηρ' ἴῃ δ ΘΙΤΟΥ ὈΥ εἰ 1 8η ᾿παϊσαίίν ; θαΐϊ ον {Π6 

»οϑδδιδιϊιέψ οἵ ΘΥΤΟΥ͂ Οοἡ 1πΠ6 ραᾶτί οἵ αποΐϊιθγ" ὈΥ εἰ ἃ δῃ ορ- 

ἰαίϊνθ. αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι. (ὐΟἸΙΏρΡ. ἴῸΓ αὐτὸν ΘΙΊρΠΔ.16 

([π6 ψογὰ νι ΒΟ 11 ἀρτθοβ θϑίηρ οἸη! 64), 447, Ο, οὐδὲν 

οἷον αὐτὸν ἐρωτᾶν. 

Β. ὅσον δόξα ψευδής. ΟὙΥ̓ΘΘΟῚ ἴῃ Πυ)αβηηοα!] ΘοΟΙΩρδΙᾶ- 

ΠΟΩΙΡὰ5 τηοάο οδϑι15 ρ ΒΟ 6 η{1 ΠΟΙΏΙΩ1 Δοσομηηοάδηϊ, τη060 

ΠΟΙ νὰ Ῥοηυηΐ, ᾿π.6]]6οῖο γϑῦθο ΒΌρθοσθ. [4|10. 

Οορ. δρῦν. 8594, Β, τοῦτο μέντοι ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι, ὠφελεῖν 

μὲν τοὺς φίλους ἡ δικαιοσύνη, ΨΏΘΙΘ τὴν δικαιοσύνην μου] 

ἢανθ θθθὴ τηοΥ6 σομηῆοη. θα Οὐ. ᾧ θ55. 4. 

παρόντων, ἐἢ6 ἐπίογοδί5 ΟΥ̓ Γεοϊΐπρα ὁ ἐπα ργοδεπέ οοπιραην. 

Απά 80 τὸ τούτων, υδί θοῖον ; τὸ σὸν σπεύδουσ᾽ ἅμα, καὶ τοὐ- 

μὸν αὐτῆς, ϑορῇῃ. ΕἸΠ]δοίν, 251. ὅποι ἰογηυ τ ἃὺΘ 5Ο0Π16- 

{65 {|| το {ῃ8η οΟἰγουτη]οσυ!]Ο 5 [ὉΡ (Πῃ6 ρῥτΌπουη. 

Οοηρ. τό γ᾽ ἐμόν, 458, Ὁ. ΤΘ6 Ξὅΐομο]. {Π]η1κ5. {παῖ 

ΟοΥρίαβ ἴθ ἤθῖθ ἤηάϊησ δὴ δχουβθ᾽ ἴο ὕγθακ οὔ. Βαΐ 

ΡΙΟΌΔΌΪΥ ποίησ τηοτθ {Π8ῃ ΡΟ] 16 δἰίθηίοη ἰο {ἢ Ὑ 5685 

οἵ 1Π6 διυα!ΠτοΥβ 15 Ἰηθηἀθα. (ἀοΥρίαβ 15. ὉΠΙ Οστη νυν ροἰ 6 ἴο 

ϑοοναίοβ, Δηα ΜΠ] ἴὸ Οοηίίηαθ. {Π6 ἀϊδοοιῖβθ. ὕδθιῃρ. 

497, Β. 506, Α. 

τὸ τῶν 
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(Οὐ. πόῤῥω ἀποτενοῦμεν, τῦ6 5].α11 οαἰοπα ἰοο ΩΣ ἰοο 

γοίϊα. ΓΘ νϑὺν 15 ἤθῖθ υδϑἀ ψηποαΐ δῃ οὈ]θεΐ, οἵ, 1 ἀπ γ- 

1Πίηρ 15 απἀθγϑίοοα, 10 15 ἡμᾶς αὐτούς, ΤαῖΠ6 Γ᾽ τΠδη τὸν λόγον. 

ἐμοὶ δ᾽ οὖν, Θἴο.. απ α5 ΚοΥ ἰ᾿αΐ (οὖν), πιαῃ 1 ηιψ8 61} αἴ80 
ΠΘΌΘΥ ἤαῦθ 80 ηιιο, διιδῖηι655. ἰδαΐ ἰοαυΐηρ α σοπυογδαξίοῃ 

διιοῖ, α5 ἐλῖὴ5, απὰ 80 σαγγὶεα ὁπ (1. 6. οἢ ἃ βυδ]δοὶ οἵ βυθῇ 

Ἰτηρογΐίδηςσθ, 8Π4 850 1ῃἰΘΥΘΒ[1Π9}. ἐξ πιαν ὅ6 0 ΠΙΟΥ͂Θ ἔπιρογ- 

ἐαποθ ΟΥ̓ ηι6 ἐο ἄο απ μη οἶδ86. 

1). τὸ ἐμὸν 15 [Π6 Βα Ὀ]6οἱ οἵ κωλύει. τὸ λοιπόν, αΠ ον 

ἐΠιῖ8. 1. 6 5'πΠ6 6. 811] {πΠ6 οἰἴθιβ ψ ιϑἢ {μαΐὶ 1ῃΠ6 ἀδθαίθ ποιά 

σΟΠΓηα6. καὶ ταῦτας Θἴς., απὰ ἐπαὲ ἐοο (1. 6. ἃμ!α 65ρ6- 

ΟἸ81}1}0} τολϑη ηιυδοῖῇ απποιιηποοά, ἐδαξ τυΠαΐουθῦ" χιιοδίϊοη 5 

αΉ ΟἿ ιτὐΐδὴ68 ἰο ρει ἢ6 ἠιαν ἀ0 80. 

Α. ἔλεγές τοι νῦν δή, ψοῖ! τ06 78 δαγῖπρ σογἑαϊηῖῃ 7ιι8ὲ που. 455 

ΓΙ ᾶνθ νυ Ὰ6 τοὶ νῦν δὴ [ὉΥ τοίνυν δή, αἱ ΒΕΚΚΟΙ 5. βασσθδθ- 
[ἴοη. οἡ δοοουηΐ οὗ [Π6 56η56. τὸ ἐν ὄχλῳ τοῦτο, ἐδ θ2- 

 »γεδϑίοη, ἐν ὄχλῳ. "ΓΒ 15 {Π6 βυβ]θοί οἵ ἐστιν, ἃηα [Π6 Τ6- 

γη81Π1ΠΡ᾽ ΟΥα5 [Π6 ρῥτθαϊοϑίθ. 

ῬδΙ6 [ῃ6 πϑραῖῖνθ μὴ Π6Ι6. ἃηά ἴῃ ὁ μὴ ἰατρός, υΥἱ1Π οὐ ἴῃ ὅ 

οὐκ εἰδώς, ἐν τοῖς οὐκ εἰδόσιν, Ἰαϑῇ θ6Ιονν. ἴῃ (ῃ6 ἢγϑί ἵνο 

8565. [Π6 ὨΘρϑΙΟη 15 σθηΘΥαΪ] 8η6α ᾿πάἀθἤηϊίθ: ὁ’ ΒΘΙΌΟΙΘ 

ΒΌΟΘΙ 85 Ἃο ποΐῖ Κηονν, ὑγοθυ ῦ ἴθ Ὺ 816,7 “Π6 ΠΟ 185. ΠῸ 

ΡΠ 51 οΙδη, ΒΌρΡροβίηρ ΒΟ ἢ ἃ ρϑίβοῃ ἴο δχὶβί.,) ἴη 1π6 οἱ ϑῦ 

ὕννο οᾶβ68, {π6θ πϑσαίοῃ θϑίηρ τηδάθ δσοποθιηΐηρ βοιηθίίηρ, 

ἀοἤηιθ ἃπμα ροῦν ([ΠπΠ6 οὐαΐου ἃπα {[ῃΠ6 οτονά), οὐ 18 

ἐν τοῖς μὴ εἰδόσιν. (ὐογη- 

ΡΙΌΡΘΥΪν υδ6α. 

Β. ἐνταῦθα, 1. 6. ἴῃ {πΠ6 σα56 οὗ [Π6 ἃτΐ οὗἁἉ τηθα!]ο]η6. 

(. ῥᾳστώνη, δαυΐπρ οΓ ἐγοιδϊο, σοπυεδηϊθηοθ. 

ἡμῖν πρὸς λόγου ἧ, ἡ ἐξ οοπια αἱ αἷΐ τοἱάνῖτι 6 860}6 ὁ οἱ" 

ἀΐδοοιιγδ6. πρός, (1116 γᾺ}}γ.}) Οἡ {Ππ6 5146 οἷ, ἴὴ νου οὗ, ἰο 

{πηΠ6 δαἀνδηΐασθ οἵ. 

Ὁ. οὕτως ἔχων. 'ΙῊΪ5. οδιιδθ 15. δΔουνναγάβ ἀθἤηθα ΒΥ 

»» 
εαν Τε 

3 Α .Ὶ » 5 

αὐτὰ μὲν οὐκ εἰδώς. 

Α. ὥσπερ ἄρτι εἶπες. ὅδ 400, 0. οἶμαι 1ῖ5 ρατοη- 400 
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{πϑῖϊσὰ] : ΠΘΠῸΘ μαθήσεται [Ὁ]]ονγ5. 8Πη4 ποί μαθήσεσθαι. 

ἔχε δὴ, ἃ5 Αϑι 5ᾶγ8, 15 ἃ [ὈΓΠλα]α οὐ δχμῃουίησ. {κ6 ἄγε 

γὴ; 85. Ηδιπαογῖ, ἃ ““ ἰὈγγηυΐα Βα 5Ιβίθ μα] δὲ ἸΠΠ106Πη61.᾽ -Ξ 

ἔχε σεαυτόν ; ἃ5 518}10.. Δ ἔἴατ ΗἩθυγηδηη, οη6 οἵ δαηοηβῃϊησ 

Ὁ ΠΟΙΠΘΙ ἴο ΤΟΙ ΘΙ ΘΙ βοιηθίῃίηρσ, πα ροισθῖνθ 115 τ βα 15, τος 

ἔχε τοῦτο. [5 86. ὮΘΙΘ, αἱ ἰΘαβί. σοηϑίβίβ ἴῃ ἀγανγίησ δἰίθη- 

[οη.ς ἴῃ Οδαυδβίησ Οη6 ἴο δ8έορ δη σοηβΒΙθΥ βοιηθίῃϊησ, 68- 

ΡΘΟΙΆΠν βουὴ οδ]θοίϊοη ἀθυινθα ἔτοσὴ νγμαΐ μδά ὈΘΘη 5816. 

ΒΒ. τἄλλα οὕτω, 56. ἔχει. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ΑΠΟΥ͂ 

ἐδ6 δαηιθ (ΟΥ̓ ὁ 85ρ6θοΐι, αὔΟΥ {Π|6 δαπιθ αἀπαΐοσῃ. “6 ποχὶ 

γγοάβ5, θθιησ οχρ]οδῖνα οἵ {15 οἰαβθ, ἃγθ νι ῆοαΐ ἃ σοῃ- 

Ποοίηρ ρΔΙΠΟΪ6. 

Ο. Τα ψογάβ ἤθῦθ ᾿ποϊοβθα ἴῃ Ὀγδοϊκοίβ 816 50 1η]1]- 

Οὐδ ίο {π6 56η586. [μ8ΐ {πϑθῖ8 σᾶ θ6 {π||6 ἀοαθί, 1 {Π1ηἴςς οὗ 

{61} Βϑίησ ᾿ηἰθτροϊαίίοηβ. 'ΓΠ6 γϑαβοηϊηρ 15 1η15: Ηθ ψῇῃο 

Πὰ5 ᾿Ἰϑαυηθα Ἰυβίοθ 15 ]υ5ῖ. ΓΠΘ 1υϑὺ 4065 Ἰυ51|1γ. ΤἢθΙθ- 

ἔογθ 6 ψν}}}5 ΟΥ ΡΥΘίουβ ἰο ἀο 1υϑί]γ. ΤΠΘΥθίοσο ἢ6 ΠΘΥΘΥ͂ 

Ὑ1}} ργθίδυ ἰο ἀο ὑη]αβίνγ. "ΓΘ ογδίου, 1 ἰδασῃς Ἰυ56|6 6. ΒΥ 

(ΟΟΥΡΊ 5, 15 [ιϑῖ, ἀη4 {ΠΟΥ ΘΟΥΘ νν1}} ΠΟΘΙ Μ}1}} ΟΥ ρτ θυ ἰο ἀο 

ὉΠ] ΒΉγ. ΕῸΓ [Π15 ρᾶββᾶρθ, σοηβα] {π6 [ηϊγτοάποίίοη. 

ἐκ τοῦ λόγου, [γοην τυλαΐ ἤα5 δδοη δαϊά ; α5 ἔοϊοιυδ ἔσοηι {16 

αγριπιθηί. 'Π656 ννουβ βῆον {παΐ ϑοογαΐθβ θ6 οΊη5 ΠΕΙῸ ἴο 

ΘΡΡΙΥ νγ»αΐ μὰ5 Ὀθθὴ σοησθαβα ἴο 1ῃ6 σαβθ οὗ [ῃ6 τῇϑίου!- 

οἰδῃ, ὑν ]Οἢ 15. ρτοοῦ [η΄ ἴῃ8 σγουαβ ἴῃ Ὀγδοϊτοῖβ ἃ. 6 ̓πα 66 η- 

5106. 

Ὦ. ἐκβάλλειν, 56. αὐτούς, ἃηἃ 50 ψ| ἐξελαύνειν, Ἰυϑὲ θ6- 

ἴον. θη [πΠ6 58 η16 οι [Ὁ]]ΟΥ5. ἴνγο γΘΥΌ5, ΟἹ ἃ ΡΔΙΙ 

ΟἾρΙ6 ἃπᾶ ἃ γυϑι, ἴῃ αἰθδυθηΐ οαβθ5, 1πΠ6 ὐσθοὶςζθ οοπίθηι 

{ΠΘηηβοῖνθθ ἀϑλ} }γ ἢ ΘΧΡΙΘΒΒΙησ 1ὑ οηοθ. ὥοωρ. Μί. 

ᾧ 428. 2. 

δαγθιθβ ϑῆϑυγθι, ἃ5 ΟὐΥΥ Οὔβουνθϑ, ἴο ὃ αὐτὸς οὗτος. 

ὡσαύτως οὕτω, ἦπ ἐλ6 56] [5Ξαηι6 τρσαψ. 'ΓΠοβο 

Εὰ, φαίνεται. .. οὐκ ἄν ποτε ἀδικήσας, ἀρρεαῦϑξ5 Ἰπεαραῦὶε 

07 ουον ἀοΐηρ ἱη]ιδίϊοο, --- φαίνεται ὅτι οὐκ ἄν ποτε ἀδικήσειε. 

Ἐν, Α. ννο ἢ, οα Τθοιημοβίῃ. ο. Τθρίη. (ρ. 468, 6α. ἘΘΙ5Κ6). 
18 " 
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'δΥ5 ἀοψῃ {π6 γυ]6, [Πα φαίνομαι νν} ἢ δ Ἰηἤη. τε υἱάδογ,, Ὀαϊ 

ΜΠ ἃ ρα ΟΡ. ραΐαπι βιίηι. ὅ γ᾽... ποιεῖται, δἴποο 1 15 

δἰνγαγ5 ἀἸἰβοουγβίησ, ΕὟΓ [Π6 558 οὗἉ [Π6 το]αίίνθ, φοιῃρ. ηοΐθ 

ἡ 488, 7. Ηρῖθ ὃ, ψ ΒΟ τοίθιβ ἴο ἡ ῥητορική, 15. Ραΐ ἴῃ 

{π᾿ σϑηάϑὺ οὗ [π6 ργϑάϊοαίθ πρᾶγμα, ὈΥ αἰϊτασοη. ΟοΙΏρ. 

408, 1ὰ. 

ΠΑ, εἶπον... ὅτι... ἄξιον εἴη. ἩδΙδ ἂν 15 ποΐί υβ64, Ρ6- 46 

ρᾶσδ6 ἴπΠ6 56η56 15. 1 βαϊά ἐπαΐ ὲ τοαϑ τοογίϊ, τοϊϊο. ΜΥΊΝ 

ἂν {Π6 56η56 ψουἹά Ὀ6. 11 δαἰά ἐπαΐ τὲ τσοιιϊά δὲ τσογίΐ, το ϊο. 

ΤῊ ἢγδι 15 ἃ αἰτθοί δββϑϑυίοη, ἴῃ ογαίΐΐο οὐϊέφια ; [ῃ8 ββοοπά 

- ἃ Πγροίποίϊσαὶ οπθ, ἴῃ {Π6 βᾶπι6 ἔοση. ἀπά 80 1.8[ ἄθουβ, 

460, Εὦ, ἐλέγετο ὅτι ἡ ῥητορικὴ . . . εἴη, ἐμαὶ γῇἠοίογίς τοα8. Ὀσὶ 

ὑπέλαβον ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν εἴη, ἐδαΐ ἀξ που ΟΥ̓ οοιϊα δ6. 

Β. μὰ τὸν κύνας. ΑΙ ὙΘΥῪ σοΟΙηΙΊΟη ΟδΙίῃ ἴῃ {π6 τπουτἢ οὗ 

ϑοοΙαΐθβθ, σΟΠ ΘΙ ΠΟ το ἢδ5 Ὀθθη ψυ 6 η. [Ι͂Ὼ 

482, Β, γα ἴᾶνθ μὰ τὸν κύνα, τὸν Αἰγυπτίων θεόν, 1. 6. ““ 1ἃ- 

{το Αηυ}015.᾽) ψΒΙΟ 15 ΘΠ ἃ σογηϊς δἀάϊποη ἰο {Π6 

ΟΥ̓ΘΊΠΔΙ [ὈΓΠλ]8, μὰ τὸν κύνα, ΟΥ 656 5ῇονγδ [Π6 Οδίῃ ἴο Ὀ6 

οὗ Εσγρίίδη οτἱρῖη. Μι. ΜιΙοΠ6]] (Ατϊβίορη. ν'Υ̓ωαδρβ, Δρ- 

Ρομάϊχ, Νοίβ Π) ἰ5 οὐ 1π6 Ἰαϊίθυ ορίηίοθ. Ὑ8 τϑίδε. [Ποβ6 

ΟΨΜ}Ο ΨΊΒἢ ἴο ρα βα6 {Π15 ροϊηΐ {ὉγΓΠ6Υ ἰο {π6 Οοτηϊηθηί. δηά 

[Π6 Ξ'οῇο]]. οὐ {πᾶΐ ρίαν, ν. 89, ϑοίδῃυιβ οὐ Το 5. Υ]Ό. 

Αυοί. (νο]. ΠΠ. ρ. 520, 6. 16 ῆγη.), δῃά Οὐὐᾶν οἡ {Π|8 

Ρἷασθ. Τὴ δποϊθηίβ πουρσῃΐ {πᾶ βοὴ οδίἢ5. σου θ Ἰη[1Ὸ- 

ἀυοοα Ὀγν ἈΠδαδιηδηίμιβ, ἴο ἀνοϊά βυνθαυηρ ὈΥ ἃ ἀἸν] 1 ΟΠ 

8. ΘΟ ΟΠ Οσσδβίοη. ὥζθῃο, ῃ6 ϑίοϊς, ἴῃ 1πλ!Π!}ίοη οἵἨ ὅοο- 

Ταῖθβ, 5 ΟΙ6 ὈΥ {[Π6 σἂροι- βῆ. οὐκ ὀλίγης συνουσίας, 

μαιυά οαϊριὶ 68 δογηιοη8. καὶ... δοξάζεις. Ἀροοτγαϊηρ 

(ο Αϑί, καὶ δῇδβοίβ δοξάξεις, θαΘΙπσ ἃ 116 ουἱ οὗ [15 ρΡίδοθ. 

ἴ)ο γου ὀύδη ΟΥ γεαϊῃ [ὨηΚ 

ρᾶββασθ οὗἨ σοῃβι θυ] αἰ Βα] ν., νυν ὨΙΟ ἢ ΒΘ ΘΙ η5 ἴο Ὀ6 Ὀ6βί 

᾿, ’, ἢ οἴει... ἐρωτήματα. 

ΘΧρ᾽αϊηθά Ὀγ τοραγάϊηρ [Π6 βθηίθησθ, νυν] ΟΠ] ΘΙ Υη.. ἃ5 ἃ 

᾿ῬΥΟθη. ΟΠ6 ; ψΨΏΙΟΝ 15 Ἰπα!]οαίθ ἴῃ {ΠπΠ1|5 δάἀπ!οη. ὈΥ ἃ 45 

ἃ ου διδάξειν. ῬΟΪὰ5. 15. 560. ϑᾶρθι, {παι ἢ6. ὀαμηοὶ θη Π]8 

Ἶ : 
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βϑῃίθηοθ σγαιη μηδ ο}Υ. Βαϊ τηιιδί πάτα ἃ γπθίου! ἃ] ΘΧ ἢ] ]- 

ἰἰοπ οὗ [5 [δ] ησθ. ΤῈΘ 56η86 5), ΟΣ ἀο ψοῖι {πΐπϊ, 6. ὁ 

οαι56 αἷογρσῖας τυα5 αϑἰαηιθά ποί ἰο αἀπιΐέ, δοίϊ, {δαὶ {16 

ογαΐογ πιιδὲ τιἀογδίαπα ἐπ 7ιι5,,. δεαιέ μι, απὰ σοοά ; 

απὰ ἐπαὶ ᾿6 ᾿ϊηιδοῖ  τυοιιϊά σῖυθ ἱπδίγιιοίΐοπ ἦπ ἐ}ι.686 διιῦ- 

}οοῖδ, ἡ οπὸ δ]οιία σοηι ἰο ἢΐηι (ἴο βίυαυ οὐαίουυ) 1970- 

γαπὲ 91 ἐἤιθηι ; ---- ἐδιθη, ρεγλαρδ, 7γοηι ἐϊὶδ αὐἀηυϊδδίοτι, ατὶ 

ἡποοηδὶδίοποῃ αΥο56 πὶ {1|6 ἀϊδοιιδϑδίοη, ἰο τοῖέ (δὴ) ἐδ τυεΥῳ 

ἐϊιΐπιρ᾽ τοϊιϊοῖ, ψοιῖι ἑαΐο δαϊδ[αείζοπ ἴηι. ἐποιισἧ, ψοιι ψουιγ 86. ἰοὰ 

ἐδ τοαν ἰο 5ιιοἦ, φιιοδέϊονι5 (1. 6. [πουσῇ γοὺ δἷομπθ, Ὀγ γουῦ 

ΔΥΠᾺ] αυσβίοηβ, 8γ6 ἴοὸ Ὀαιηθ ἴον [Π6 Ἰπσοηβίβίθηου). ΕΣ 

1πΠ6 ἢγϑί βθηΐθησθ, ΘΟἢ]ΘΊΘΥΠλ. ΒΌΡΡΙ168 ἃ οἷοβθ ἔἸτῸ ἢ τοῦθ᾽ 

ὃ δὴ ἀγαπᾷς, 8ἃ5 1 ῬοΪὰ5 Παᾶ αἱ ἢτβί τηθδηΐ ἴο βᾶυ, “" Οὐ ἀὁ 

γοιῦ {Π]η]ς, θθοϑιβθ (Δογραβ,᾽) οἷο... .. ““1Ὃο Πηα γουγ ρθαϑυγθ 

1Πϑτϑιη.᾽ Βαυΐ ρου Ρ5 50η16 ΟἴΠΘΥ οἴοβθ οἵ χῇοσθ ΘΠ ΡΠ 8515 

ἸΩΔΥ 6 σαίπογθά ἔτοτὴ (Π6 σοηίΐθχί, ΒΌΟἢ 85, (“ ἀο γοὰ {Π|ηΚ, 

θϑοαυβθ (ἀοΥρίαβ, ἰΠγουρἢ Βἤδιηθ, γηδάθ σθυίαϊη δα η]5510η5.) 

ἐπαΐ ἐμ ογ  [ΟΥὙ6 [5 ὑποογδιδέθηοῃ 18 ἰο δ6 σΠπαγροά ἰο γ]ιοίογο."" 

ΤΏ οἴμοι δἰίθιηρίβ ἰο βαρ δίῃ [Π15 βθῃΐθησα ψ]οἢ 1 ἤᾶνθ βθδη 

816. -- 1. Αϑι8. γγῇῆο σίνϑϑβ ἴο οἴει {πΠ6 56η56 οὗ νομίζεις, ἃπά 

ΒΌΡΡ]165 οὕτω. ΟΥγ ἀο ψοιι ἐπ 80 ϑόσαιιδ6. Θἴα. Φ. ϑ'΄4|10.. 

1ῃ ἢϊ5 βιβί δά,, ἰτϑηβίαίθβ (ῃΠ5: απ ριίαδ Οαογρίαηι ργῶ 

»ιιάογοε πόθα586, Θἰσ. Βαϊ [Π15 ρβϑυνθυίβ [ῃ68 βθῆβθ. ᾿ Οοιηρ. 

482, Ο, 1). ψθτθ 1Π6 ραββᾶρβ 15 8Δ]υἀθα ἴο δπά ἴῃ ρατὶΐ θχ- 

ΡΙαϊηθά. Ηᾶδθ αἰβο δηάβ {88 βθηΐθῃοθ Ὀθριπηΐϊησ ἢ ἢ οἴει 

δῖ ἔπειτα; ---- ἃ ΒΤ ησ6 8ηα ἢαϊΐ οἰοβα ἴο [π6 ρϑυϊοά, 8. ἴῃ 18 

ΒΘοοπα βἀϊίοη, γγῇθυθ ἢ6 δίαμηθϑ Αϑί [Ὁ ΠῚ5 “" χλϊτὰ σοΙη- 

γτηθηΐδ.᾽ ἀθβθυθηρ Ὧ15. ἰὈΥΠΘΙ νον, Π6. ΘΟΠ 165 ἴΠ6 56 η856 

ἴῃ 8η ὉΠΌΙΟΙΚΘη ροτϊοά, δηα ἰγθαΐίβ οἴει ἃ5 ἱπουρῇ ᾿{ ἀϊά ποὶ 

Δῆδθοι ἰῃ6 βίγυσίασθ ΓΘ βθῆβθθ [ῃ6ὴ Ῥαδοοίηθϑ, δεϑοαιιδο 

αογρίαϑ τυα5 αδ]ιαηιθά ἐο ἀθηψ, δία... ἀϊά ἐπογοίογε, ἀο γοιι 

ϑρροβ6, ἤγοηι {Πἷ5 αἀηιϊδδίοη απ ἱποοπδὶδίοηοῃ αγῖδ6. Θίς. ὃ 

Βαϊ δῇ ἱποοηβίβίθηου ἀἸἃ ἃ 0156, [Ὁ [ῃ8 ὙΘΡῪ ὙΘάβοῃ Θοη- 

ιᾶϊηθα ἰὮ ἰπ6 ννοιτὰβ ὅτι Γοργίας, εἴο. 'ΓΓΠΪ5 ἰ5 δθνϊάθῃί [ἸΌΙὴ 
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482, ". ΤῊ ψογάβ οὐ ΡοΪυβ [πη Ῥθοῦπη8 πτηθαηίηρ. 

μὴ προσομολογῆσαι. .. μὴ οὐχί. μὴ οὐ ΒοΙηΘΊΠη65, 85 ΠΘΙΘ, 

[Ὁ]Ποννβ. ἃ ΒΡ ὨΘσαῖνθ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ, τς φιΐη, ὈΘίοτα ἃ 5 Ὁ- 

οΤαησίϊνθΘ. Βαϊ Τηο͵8 508} 1{ [ΌὉ]]Ονγ5. ἃ νου οὗ πϑραῖνθ 

᾿ΠηροΥΐ, θη οὐ ρΙθοθάθβ θοῇ ἃ γνεῖρ. 'ΓΏυ5 ἀπαρνοῦμαι 

μὴ ἐπίστασθαι, 1 ἀδην ἐπαέ 1 ζποῖῦ, Ὁυϊ οὐκ ἀπαρνοῦμαι μὴ 

οὐκ ἐπίστασθαι, 1 ἀο ποὶ ἄδην ἐπαΐ 1 ποι. ΑἸ δηδίοσουβ 

ἔοσιηαΐα ἴο {Π15 ἰα 6 Υ 15 ἰουηα 1υδὲ θοίον, 461, Ὁ, ---- τίνα οἴει 

ἀπαρνήσεσθαι μὴ οὐχὶ καὶ αὐτὸν ἐπίστασθαι. ----- ΝΥΏΘΥΘ [Π6 1η- 

[ΘΥτορ. ΠΏΡ]165 ἃ Πα ραίϊνθ. 

175, ἐπανορθοῖτε. Μοβὶ οὗ [πὸ ΜΩΜΦ, Πᾶνα {Π6 ορί. 6.6 

ἴῃ ᾿ἰθὰ οὗ [ῃ6 50}]. δἰϊου. ἃ ργθβθηΐ 15 {πΠ6 ῬυΙΠΟΙρΑὶ οἰδυδβθ. 

ΓΘ Υϑᾶβοηβ οίνθη [Ὁ [π6 ορῖ. ἴθ ἴπΠ6 ργθβθηΐ οᾶβθθ ὈΥ͂ 

5 18}1}0. ἀπά Αϑί δῖ βοδῖοθὶΥ βυϊηοιθηΐ. 

απά ἐξ ἐδ γίρ]ε ΚοΥ ψοῖι 80 ἴο 4Ὧο. ἘῸΥ δίκαιος, 566 ΜΙ, 

ὁ 297; Καὶ ᾧ 807, Ἐ. 6; ΟΥ. ᾧ 551. [ἱ 15 [ῸΓ δίκαιόν ἐστί 

σε, Θἴα.. οὐγίησ ἰο [Π6 σαυβθ δχρἰαϊηθά ἴῃ {πΠ6 ποίβ οἡ 448, 

Ὠ. 

δσδίη, ἴο ΟΠμδηρ6 ἃ ΙΟΥ6 ἴῃ ρἰαυίηρ ἀταυσῃίβΒ. Οὐοιηρ. Χρη. 

Μειηοσδῦ. ὦ. 4. 4. ΟἸσοῖο, ἴῃ ἃ ἔἴτὰρ. οὗἨ ἢ15 Ηουθηβίυϑ. 

βᾶγ8. ““Πα]αθ [10] οοησθάο, αὐυοά ἴῃ ἀαοάθοϊτη βου ρ[15 50- 

Ιθίηβ, αἱ οδ]ουϊ μὰ τϑάμποδϑβ, 51 16 810 ]ὰ5. αἸΟῚ ραρηϊοί,᾽}" 

δίκαιος δ᾽ εἶ, 

ἀναθέσθαι, ἐο τείγασέ, ῬΥΟΡΘΥΥ, ἴο Ραΐ ἃ ΡΙ606. ΟΥ̓ΘΡ 

Βοιτονίησ 15 ἤσυγα ρϑυθδρ5 ἴγοιη Ρ[αίΐο.: ΤΠ βυρ]θοί 
οἵ ἀναθέσθαι Αϑὶ ἰαῖκοα ἴο 6 σε υπάαοηδίοοά. ““ Θυοά Ποτϊ 

ΠΟΠ ΡΟΒ56 Τηδη]6ϑίαπι ϑϑί.᾽) βᾶγ5 ἴα]. Βυΐ βυσῇ οᾶ565 816 

ῬΟΒΒΙΌ]6, 8ἃηα γα Ὀθθγο Αϑί ίο θ6 τὶσῃῖ. Ηδθ16. σοι δοκεῖ, 

81 θοίουθ, δηά ὅ τι ἂν σὺ βούλῃ, 1ιϑί ἴθι, δΙμηοβϑί [ΟΡ] τὰβ 

[Ο ΒΌΡΡΙΥ μει Α Β[ΤΟΏΡΘΥ οᾶ86 ὁοουβ ΤΠθοίοθί. 151,6 : 

«ς ἘῸΣ ΤΏΔηΥ [66] 50 ἰονγαγβ γη6. ἃ5 ΡΟΒΙ ΠΥ ΘΙΥ ἴο Ὀ6 ΥΘδαγῪ ἴο 

6 τηθ, θη 1 511ρΡ {Ππθηὴ οὗ βοίὴβ [ὉΠ] οἵ {Π6]γ8, - καὶ 

οὐκ οἴονται εὐνοίᾳ τοῦτο ποιεῖν, 1. 6. 1παΐ 1 4ο [η15.. (Ξποῃ 18 

[6 ΜΞ. τϑδαϊησ.) 

οη6 [πησ, ΤΠ6 μ] 4616, 1 γοὰ ν}}}} σμαγὰ ἀραϊηδί, ταὶρἢϊ 

δία ΠΘΙ6. 

φυλάττῃς, 1 γοῖῖϊ νν}}} ΘΪν οὖδογυθ 
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ΕΣ. οὗ... λέγειν, τυ] .6γ6 οΓ αἷΐ αὙ6666 ἐἢι6γ6 ἐδ 178. σγεα(εϑὲ 
Ἰδογίψ ὁ δρθεεῖι, “Ἑλλάδος ὈΘΙΠΡ ἃ σΘηΙγ6 ρϑυνθ. 

ἀντίθες, γριι οὐεῦ ασαϊηϑδὲ Τί. 56. [Π15, Υ1Ζ. σοῦ μακρὰ λέγοντος, 

δίς. ΕῸΣ [Π18 Ἰδαίου ρᾶββᾶσθ, σοιηραθ Αὐϊβδίορῃ. Δομάᾶτῃ. 

8509, σοῦ δ᾽ ἐγὼ λόγους λέγοντος οὐκ ἀκούσομαι μακρούς. 

τοις ἐποιιρὴ. 

402 ΒΒ. νῦν δή, πῖνε ἐρσίέιγ. 

[ο116 (Μοίαρῃνϑβ. 1η11.) τϑίθυβ ἴο [15 ἰγτϑαίβθ, οὐ ἰο {π6 νγου 8 

οἵ Ῥο]υβ οὗ κθὸ ηροῦΐ οὐ 448, Ος, ἃἀηα ἂρρίόνθβ οἵ Ὧ15 

ΟΡΙΠΙΟη μηδ κίησ Θχρθυῖθησα {Π6 [Ουπάδίοη οὗ δτί. 

ἐν τῷ συγγράμματι. Ατὐῇϑ- 

(Ὁ. οὐκοῦν καλὸν... ἀνθρώποις ; 4065 ποὲ γ]αείογῖο, ἐΠι6Ή., 

παηιθῖψ, ἰο ἤαυο ἐμ6 ἐαοιίέψ 00 στυϊΐηρ ρίδαδιγ ἰο πιθη. δθθηι 

ἐο ψοιί ἰο ὃς α ροοά ἐδμῖηρ ὁ Πα ᾿αϑὶ οἰἴδυβθ οἵ {π6 β56η- 

ἴθησθ θχρίδιηβ, 8ηἃ 15 1 Δρροβιίίοη ψΊ, ἡ ῥητορική. οἷόν 

τ᾽ εἶναι ---- τινα οἷόν τ᾽ εἶναι. 

1)ὴ. βούλει οὖν, οἰα.. αὐ ψοῖι τοὶ] ηρ,, ἐἤθη,, ποθ ψοῖ ρΥἷΖ6 

διυϊηρ ρίοαδιιγ 6. ἰο σἴυο ηι6 α {{ὐ{{{6 ρίοαδιγε ὁ ον [ῃ6 ρΡ]ΑΥ͂ 

ΟὨ χαρίζομαι (γὨ]Οἢ 1561} ρ]Αν [ὉΠ ν 4|1465 ἴο χάριτός τινος 

καὶ ἡδονῆς. Ἰυδί ον 6). ΟοΙρ. 516, Β. ἴΙῃ [15 βθηΐθῃοοθ, [6 

ΡῬΙΘβθηΐ ᾿ῃΠη1Πν6 ἀσμηοίθϑ {Π6 λαδὲέ οἵ ΡοΪυδ ; χαρίσασθαι, 

[π8ὲ ψ ὨΙΟῊ Θοοναίθϑ νυ Ίβη 65. Ὠ]πὰ ἰο 4ο ἐπ ἐδιῖ5 Ἰπδίαποα. 

ΕΣ. τίνος λέγεις ταύτης; ΟὐοΙηρ. 449. Εἰ, ποῖθ Ο ποίους 

τούτους. μὴ ἀγροικότερον ἢ, 1 {δαν ἐϊαΐ ἐὲ πιαν δ6όηι ἰο00 

γμάθ. ἘΣ δέδοικα ομ(64, Θοϊηρ. ϑορῃ. ὃ 214, Ν. 4 ; Οὐ. 

ᾧ 602. ὦ. Τῇ οοτηραγαίγθ, νυ ῃ]οἢ Πούθ ἀθηοίθβ ἃ ἰόν 

ἀθστθθ οὗ [η6 αὐδ]ν ἴδῃ [Π6 ροϑιίνθ, 15. αϑύ8] ἴῃ βθσῃ 

ΔΡΟΪορΊ68. ᾿ 

ς 408. ΑΑ. ὃδοκεῖ τοίνυν μοι... ἀνθρώποις, ἐξ 566ηι15 0 η16. ἤδη, 

ο δδ α δογΐ οΓ βδἰμιάψ, ἐδαὶ ᾿α5 ποὲ ἡπαθοὰ ἐἢ6 ργορογέϊοβ οὗ 

απ αγΐ, διιέ τοϊίοῖ δοίοη 8 ἐο α πυϊπα ἀουίογοιδ πὶ αἰἑαϊηῖην 

8 ὁπ45, απ πιαηΐψ, απὰ ροδϑο58θα οΓ α παΐέιγαΐ ἑαΐοη! ἰο 

σοηιηνιηΐοαίο τολέἢ, ηιεΉ. 

Β. ὡς δὲ ὁ ἐμὸς λόγος, οἰο.. γε, α5 1 πιαϊπέαϊη,, ἐδ πο αι 
αὶ διιὲ ΘΧρθυίθποθ. οὐ α χοιμέδπο ἀπά ργαοσίϊεθ, 1. 6. ἰνὰϑ 
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οί πίησ. ἰο ἀο ἢ ΔΡβοϊαίθ {τὰ δηα τθᾶβοη, θυΐ ρτοσθϑάβ 

ἴγουη δοοι ἀθηΐαὶ ἀἸβοονυθτυ {Ππαΐ ἃ σουίδίη οημα 15 σαϊπηθα ὈΥ͂ 

σου] ΤηΘ68Π8. 

Ὠθβίυβ οὐμϑίιϑ αυαθαὙ. 410. 

(Οὐ. τέτταρα... . πράγμασιν, οιιν ἀϊυϊδίοηδ ἐλόδ6 (οἵ ἢαῖ- 

ἰθΥῪ ΟΥ̓ [Π6 ἃιΐ οἵ 5ῃον) γοίαϊηρ ἐο ἔοι πιαϊἐογ8 ΟΥ̓ διιδ]θοίδ. 
ΤΠ6856 ἴουν βαθ]θοίβ, δοοογαϊησ ἴοὸ ΟὐΥαΥ δηα ΚΥΐ8110.. δ ΥΘ 

γγΟΥ5, [οοά, [Π6 οτηδιηθηίησ οὗ [η6 Ὀοάγν, μα Ρἢ]]ΟΒΟΡἢΙ- 

08] ἀἸβαυ! δ: 008. ἀποκεκριμένος. ΟὐοΙΩρ. 453, 19, ποίθ. 

πρὶν ἂν... ἀποκρίνωμα. ὙΠ πρὶν ““ ΒΕ] ΠΟΙ 

ΠΟΙ ϑυτρδηΐ ἰγϑσίοὶ, Π151] 1 ΡΥΟΙΘ Τ]ΘΙΏΡΙΌ δάβ11 ποσϑηαὶ 

“ἃΐ ΡΙΌΟΒΙΡΘΙΔΙ βιση!ποδίϊο." ἘΣ] βου οη Μϑάθα, 915. ἴῃ 

κομμωτικὴ αἰ δΥς ἃ κοσμητικῇ ααἃ [ιο- 

ὙΠΟ οα55 ἂν ΔΟσΟΙΏΡΔΠΪΟ5 πρίν. 1 βοὴθ ΘΧΟΘΡΙΟη5 8]- 

Ὑηοβί σοηῆηθά ἴο ροσίτυ, δηά [Π6 Βυθ)]αηοίνο δουϊδί Πὰ5 (Π6 

Β6η56 οὗἁἉ [Π6 δχϑοῖ ἔπίασα οἵ [μη ; 6. σ. ἤθῦθ ργϑμδαιαπι 

γεοδροπάογο. ΕὟΥ (6 τθᾶβοη ΨὮΥ 1Π6 βυδ)]αποίίνθ [Ὁ]]Ονν8 

πρίν, 566 Μί. ᾧ ὅ22, Ὁ. ; Κὶ. ᾧ 597. 9. Ῥ. 

15. ἀποκριναμένου, 56. μου. Οομρ. 461, 1), ποίϑ. 

πολιτικῆς μορίου εἴδωλον, α Βῃϑιάονν ΟΥ δοηιδίατιοο οΓ α αἱυϊδίοη 

Ὁ ἐλ ροϊεαΐ αγί, ““ οἰν. 115 ραγΓΟυ] 86. ΒΙ πη] Δ ΟΥ Πη,᾽) ἃ8 

{δ 5] θα Ὀγ Φυϊηι}}. ὦ. 15. ὁ, ῇθιθ [Π15 ραβϑᾶρθ 15 6χ- 

81 1η66, 

ΕΣ. Πῶλος δὲ ὅδε. ΓΏΘΙΘ 15 ΠΟΙ. ΡΙΌΡΔΡΙν., δῃ 8] 510 ῃ 

το {π6 τηϑϑηϊηρ οὗ [Π6 Πϑηη6 οοἶέ, ἃ5 Θ'ΟΠ] ΘΙ ΥΊη. ὙΘΗΊΔΙΪΚΒ. 

ΕῸΙ Δ ηοίῃου ραη οἡ ἴΠ6 ἤϑιηθ οἵ ΡοΪυ5, οοιηρ. Ατὐὶβίοί. ἈΠοί. 

2, 28: ὡς Κόνων Θρασύβουλον ““ θρασύβουλον᾽" ἐκάλει, καὶ 

Ἡρόδικος (οὗ ΘΙ για τα, οοιηρ. 448, Β, ποί6) Θρασύμαχον, 

« αἰεὶ θρασύμαχος εἶ," καὶ Πῶλον, “αἰεὲ σὺ πῶλος εἶ,᾽) καὶ 

Δράκοντα τὸν νομοθέτην, ὅτι οὐκ ἀνθρώπου οἱ νόμοι ἀλλὰ δρά- 

Ιη τυγχάνει ὃν τοῦτο, 16 ΡΙΓΘαϊοαίθ τοῦτο αοίο"- κοντος. 

ΤΠ Π65 π6 σϑηάᾶοι οὗἉ ὃν Ὀγ αἰϊγαοίοη, ἰηδίθδα οἵ ῥητορικὴ, ἴο 

νν ΠΙΟἢ 1 τοίθυβ. Οοιρ. 400, ἘΣ. 

ΑΔ. οἷον τοιόνδε λέγω, οΥ ἑἡμδίαμποεσ ἴ πιοαη, α5 7οϊϊοτυ5, |}-46. 

ἌΥΆΠγ, “οὐ ψνΒ]οἢ. βου 1 τηθηίοη βιοἢ ἃ {πἰηρ ἃ5 {Π|5, ν]Ζ.᾽" 



»- ΄ 

404, Α.] ᾿.- ΝΟΤΊΩΝ, 15ῦ 

ΤΠΪ5. ἢ οὐ νι ποαὰΐ [πΠ6 ΔυΈ]ο]6 θΘίοι τοιόνδε, 15 ἃ ΘΟΙΠΙΠΟΠ 
᾿ , 

Τα σωῶ"»" [ουγηϊα ἴῃ Ῥ]αίο, ὑνἤθη Θχϑιηηρ 65 ἃ18 δα ἀυσθά. 

ματα 15 ἴπΠ6 δος. οἵ Βροοιϊποδίϊοη. 

Β. ἔχει δὲ οὐδὲν μᾶλλον, 1. 6. εὖ. "ΓΘ 5υδη]Πθοί οἵ ἔχει 15 

ΒΌΡΡΙΙΘα ΡΥ {π6 ργθοθαϊηρ δοσυβδίνθβ, σῶμα 8Πη6 ψυχήν. 

Βιιΐ, οὐ, τολῖϊο ψοὲ ἐμόν (5οὰ] δπα Ὀθοάγ)λ αγὸ ποῆδ ἐδ ἤΙΟΥΘ 

ἐπι α ροοΐ οσοπαϊίέϊοη. ΑΙΠΟΙΠΘΙ σοηδβίγ οί! οη 8150 15 ΡΟΒΒ10[6: 
“ ΄ »“» Ἁ εκ, » Α ἣ .- » ΄ 

ὅτι ποίει (τινα) δοκεῖν μὲν εὖ ἔχειν (κατὰ) τὸ σῶμα. ... ἔχει δέ, 

«οὐ ]6 ἢ 6 15. ποῆα ἐ 6 ιοΥ πὶ α ροοά σοπαϊίϊοη. τὴν δὲ ἐπὶ 

σώματι, οἴα., διέ ἐἢι6 αγὲ ΤΟΥ ἐδα δοάψ [ ἀπὶ πο αὖίε ἰο παηῖθ 

ἔο ψοιι οἤ-μαπά ὃψ οτα παῆιθ. σῶμα δἃῃὰ ψυχὴ ἴγΘΘΙΥ ἰαἶκθ 

8η4 Ιοβ6 1π6 υίοὶθ (οορ. 465, )). ΓΘ Υ ἰοβθ6 11, ρϑυύμαρ8, 

85 Δρρυοδοῃϊηρ [ῃ6 παΐυτα οἵ δρβίγαοί ποὰηβ. ἴ[ῃ 469, Ες 

θυ οου]ὰ ποῖ πᾶν 11. μίαν 15 ἴπ6 ργϑαϊοαίθ- σουβαίίνθ. 

οὕτω, ἐλιιδ. ἴηι. ἐΐι656 ργοδθηΐ οἱτγοιηιδέαηιο68, 15. Οἴἴθη δαυϊνᾶ- 

Ιθηΐ ἰο ἐϊῖοο. Οὐοιηρ. 509. ΑΔ. 

Ἠρτθ λέγω 5 ἴο 6 0ρρ]1ι6α ἴῃ {πουρἢί, δηα τῆς πολιτικῆς 
ἀδρθηάβ οἢ τὴν νομοθετικὴν, ἴἰ5 ρατί. ΤὴΘ 561η56 15. “πὰ οὗ 

ἐδ ροζϊτοαὶ αγὲ 1 πιοηέΐζοη, (ομ6 ὈγᾶΠΟἢ) ἐλ6 ἰοεριδίαξζυθ α8 

ἐΐι6 σοιηίογΡραγὲ ἰο δα σγηιπαδίϊο αγὶ, απιὰ (16 οἰ61) 7ι5έἴ06 

τῆς δὲ πολιτικῆς.) Οἷα. 

αϑ ἐπ σομηπέογραγέ 40 πιοαϊοῖπθ. ΓΘ. ρο 08] δυί, οὐ {Π6 

ΘΘΠΘΓ͵ΙΆΙ ἃτί οἵὗἨ βθουτστηρ [Π6 ρυ]1Ο σοοά, ἢὰ5 ἴνγο αἰ ν]ΒΙΟΉ 8, 

γέ, [μαι μοι σοηβιβίβ ᾿ῃ βθουτίηρ [ῃ6. τηοἹᾺ] νυ] το ὃν 

ἔαιυ, ΜΥὨ1Ο ἢ ΡΥΘΘΟΥ 65 νυν μὰΐ 15 τΙσῃΐ, Δηα δοσογαϊηρ ἰο ψῃ]Οἢ 

[86 ρυθ] 1 Ποα ἢ γν}}} θ6 ργθβθινβα; δηά, βδεοοπάϊῳ, {πᾶϊ 

ψΠΙΟΝ τβϑίοσθα (Π]5 ΠΘαΠ ΠῚ ΠΘπς ΟΠ66 ᾿πηραϊτθα, ΟἹ 7ιδέϊοο, 

1π6 Ἰυᾶσο᾽β τί. (66 [ηϊγοάποίοη.) Αμπαϊορουβ ἴο {Π656 

ΔΙΐ5 [Ὁ [ῃ6 508] 816. ἴῸΓ [ῃΠ6 θοάγ, σγγηηδϑίιο5, ΟΥ {π6 τί οὗ 

Ῥτθβθυνίηρ, Δηἀ τη Θ6]Ο01Πη6, ΟΥ̓ Ϊπαΐ οὗ τοϑίοτιησ ῃθα] ἢ. Ρ]ὰ- 

ἴο Θἰβθυνῇθυθ 1ηβϑίβ ἡ [{ῃ6 ΔηΔΙοΟΟΎῪ θούνθθη {π6 πϑα]ησ ἃτὶ 

8 η4 75.166, 6. σ. ἴῃ Βθρυθδ. 444, Ὁ, ----αἂ ἤπθ ραβϑᾶρθ, ΠΏ ΘΥΘ 

Ποννθυϑυ, 1υ50106 15 ἰακθὴ ἴῃ ἴπ6 ΠΙρθθυ βθηβα οὗ {πᾶΐ δοη- 

{ΠῸΠΠσ᾽ Υἱγῖαθ. ΒΟ Ὀυηρθ 811 {πΠ6 ρᾶτίβ οὗ {Π6 βου], {1 

ἴῃο56 οἵ ἃ νν8]}-τϑρυ]αίθα βίαίθ, ἰηΐο {Ππ8|0 ἀπθ ρα δῃά 
ΟΥ̓ΘΥ. 
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(Ο. πρὸς τὸ βέλτιστον, τοΐϊί ἢ, α υἱοιῦ ἐο ἐδ6 σγοαΐεδέ ρσοοά. 

οὐ γνοῦσα λέγω ἀλλὰ στοχασαμένη:. ΑΒ αἰσθομένη 15. ἃ 

ΘσΘΠΘΙΆΙ νοῦ ἀδθηοίϊηρ τηθηΐδὶ ΡΘΙΌΘρΡΙΊΟη5. Ὑν ΠΘΠΘΘΒΟΘΥΘΥ 

ἀογινθά, 1 15. οχραϊηθα ὈΥ {Π18 οἴαυβθ, ποΐέ σι ἀοα ὃν 

ἐποιοίοάσο, [ τὐοιϊὰ ἰαῦα ψοιι μπαεγδίαπα, διέ ὃψ σιιο688. 

Οοιρ. 463, Α. ὑποδῦσα ὑπὸ ἕκαστον, μαυΐηρ 5ἰΐρρεοά 

ΜΠ 6 7. ΟΥ̓ ὃψ 5ἰθαϊί, ρὲ οπ 6 σαγὺ οἱ Θδοὴ οὗ [Π6 ἴουΣ 

ΑἸ ν]ΒΙΟΗ5. 

1). θηρεύεται τὴν ἄνοιαν, Ὠυμηΐ5 ἴΌΙ, δ6οἶδ ἐο σαρέϊυαΐο ἐρ- 

ΠΟΥαΉΟΘ, ΟΥ̓[ΠΘ υηνϑῖν. τῷ . .. ἀεὶ ἡδίστῳ, ὃψ ἐπαΐξ 

τοἰϊοὶ, ἐδ αἱ ἐδι6 ἐΐηια ἐδι6 πιοδὲ αργεεαῤῖο. 

Α. τοῦτο γὰρ πρὸς σὲ λέγω 8110465 ἰο 468, ἢ, ψῃοτα Ρο- 416 

ἴΪὰ8 Ρυΐϊβ [Π6 ααθϑίίοη σοποθτηΐησ [Π6 408} οὗἁὨ γηβίουϊο. 

Οομρ. 448, Ὁ -- Ἐ:. ὅτι οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ἃ προσφέ- 

ρει, δοσαιι86 ἐξέ σαπποί δαρίαϊη, το]αΐ δογί ὁ ἐδιῖπρ8 ἐΐοδο αγὸ 

ἐπ ἐμοὶγ παΐμγε. τοϊνοῦ, τὲ πιαΐθ8 τι86 οὕ. ἘθΥα να 566 ψ»ῇηδῖ 

ΡΙαίο ἱπουρῃΐ {πᾶΐὶ ἃ τέχνη τηυϑύ Ρθ. ΤΠ ΜΩ͂Ν. σῖγα, 8ἃ]- 

γηοϑί ὉΠΘΗΪΠΊΟΌΒΙΥ, ᾧ προσφέρει ἃ προσφέρει. ἃ {Π6 Θα] ΟΥ̓́Θ. 

νου ΜΗ. δυϊπουν, ὧν προσφέρει. 1 Πᾶνα ταβίοσθα ἃ 

ρα οὗἩ [1ῃὼ6 ΜΆ. τϑδάϊηρσ, δηῃὰ ἢᾶνθ 5βίποθ ορβϑϑινθα {πᾶΐ 

1611... 1 ἢ15 βθοοηάᾶ βαϊοηῃ, μὰ5 τηδαδ [ῃ6 βϑιὴθ σῆδῃρθ. 

ὑποσχεῖν λόγον, ἰ0 5ιδηνῖέ ἐΐ6 γδα501,. ΟΥ γΤαϊΐοπαΐθ, ἴο 

δχρ δίῃ δηά ἀβθίθηα ἃ ροβιῇοη. 

Β. ὑπόκειται, ριι5 ἐδο 1  ὠπάθγ., ρει οπ ἐδι6 ΚΟΥ̓́ηι ΟΥ̓ Υηα ΒΚ 

οἵ, ΞΞΞ- ὑποδύνει Δ'ΌΟΥΘ. ὥστε ποιεῖν . .. ἀμελεῖν, 80 α8 ἴο 

ηιαΐο ηιθη αἰξαςσῆ, ἰο ἐποηιδεῖυεδ αἀυοηέὝϊλοιιδ δοαιέψ, απ ἢ65- 

ἰοεὲ ἐΠοῖγ οτσπ, οὐίαϊπεά ἐδγοιρῆ ἐδ6 σψηιηαδίϊο αγέ. 

Ο. ὅπερ μέντοι λέγω. ἴῃ [Π6 Θηϑυϊησ νγοιάβ, ἀοννῃ ἴο 

ὀψοποιικῶν, ἴπΠ6 1πουρἢ 5 βθθῖ ἴο Ὀ6 ΟὨΪΥ ΠΑ] ΘΧΡΥΙΘΒΒΘΑ, ἃ5 

1 Βοοιδίθβ, δηχίοιβ ἴο ἁγνοὶ ἃ Ιοηρσ' Βρθϑοῇ, ὑγϑ8 Παϑίθηϊηρ 

[ο δὴ δῃά. ὥδοιηβ δα ϊοῦθ ΒΌρΡροΘΘ {παᾶΐ {πΠ6 ἰδχί ἢδ5 51.8- 

ἰαϊμ6 ἃ δὴ ἰπ]υσγ, Ὀαΐ, ἃ5. 1 [Π]η]ς, νι ποὰὺΐ γθᾶβοη. ὅπῃ, 

Βᾶγ 5 ΟΟΙαΐΘ5, ΓΘ {Π656. διΐβ5 1ὴ {Π6]7 Ὠδία]6 ; Ὀαΐ 1η ΡΓδΟ- 

[166 1η6 Ξϑορῃ!δίβ᾽ τί πα τῃϑίοσο ἃ16 σοπίουπαθα ἰορσϑίῃοι, 
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8πα [π6 1|κ6 νου] 6 ἰτὰ6 οἵ σοοῖζουυ δηά γηθαΐοιηο, 1 [Π6 

βοάν ᾿υιάσοά οὗἨ ἴπϑθὰ σι πουΐ ἃ ρῥγθϑιάϊησ τηϊηά. [6 

{πουρη 5. ἅτ ποί βββϑηίαὶ ἰο [Π6 διρυτϊηθηΐ, δηἀ 16. ΟΠΪΥ͂ 

(τον οὐἱὐ 6η ραβϑδαηπί. ὅπερ... . λέγω τοίοΥβ ἴο παῖ Πὰ5 

Ἶαϑὲ ριβοθαβα :; διέ αβ 1 δαν, οὐ τυα8 7ιι8ὲ δαγίηρ. διέ- 

στηκη. ΤΠ6 βυῤ]θοὶ οὗ [η15 νϑιῦ, δοοοιάϊησ ἰο Βυϊίτηδηη 

ἴπ Ηοἰπάου 5. δαπίοῃ, 15 811 [Π6 ἃτῖβ θθίοτθ γτηθηϊοηθά, ἃπά 

ὄντων Ὧ85 ἴῃ8 5δη6 βαδ]θοί, ΜὨΙΟἢ 15 ταῦτα ἀπαογβίοοα, τὸ- 

[δυτίησ ἰο {πΠ656 αὐίβ. 8110. γϑϑίυοίβ διέστηκε, ὙὙ1Π τράβοη, 

Τ Ὠ1ηἸς, ἴῃ 15 ἢγϑί δαπίοη, ἴο σοφιστικὴ καὶ ῥητορικήῆ. ὄντων 

ἸΩΔΥ 6 υϑοά ᾿ηβίθοδά οὗ ὄντες, ταί ΘΥΤηρ ἴο σοφισταὶ καὶ ῥή- 

τορες, Ὠθχί [Ὁ] οσίησ. Α ῥυῇ οΙρ]6. 15 Βοῃηθίη65 ἰοὰπηά [ἴῃ 

{Π6 σθϑηϊνα δΌβοϊαΐθ, ὑγθη 115 Βα δη]θοὶ 15 {Π6 βδ:η6 8ἃ5 ἰῃαΐ 

οὗ ἴ1π6 νϑυῦδ; [68 οαυσβα οὗ ψῃ]Οἢ βθϑιηβ ἴἰο 6 8ἃ ἀθ6βιτ6 οἵ {Π6 

ὙΥΠΟΙ ἰο ΘΧρΡΙΌ55 ἰῃ6 ἱπουρῃΐ σοπίδιηθα ἴῃ {Π6 ρϑ ΟΡ 6 

ΧΩΟΙ6 αἰβιιηοῦν. 6 συϑιηγηδίοαὶ σοηβίγ οἰ οη 15 σδαυβοά 

Ὀγ ΡΙαἰοβ ραββϑίησ ἴῃ ἱπουρηϊ ἴγομι {Π6 αγέδ ἴο ἰῃοβθ τοῆο 

»ιιγϑι6 ἐλθηι. ἅτε δ᾽ ἐγγὺς ὄντων, δι, ἡπαδηνμοῖ, α5 ἐΐον 

αὐ σοηέογηνηοιι5 αγίϑ. 50ρ᾽ 188 απ ΟΥ̓αἰογδ αὐ (τηϊχϑά ἰο- 

σοίμου ἴῃ ἴῃ6 βϑηθ ρίδοθ ἂπὰά δρουΐ {Π6 βᾶπηθ {πϊηρσϑ, 1. 6. 

816) σοηοιπαοα ἐοροίλογ,, απὰ ὑπαϊβογὶηνίπαἐοῖψ συ ἐϊιθηι- 

δεῖυο5 ἰο ἐΐ6 βαηῖα ριγϑιῖὶέ, απ ἐΐον ποῖ ποὲ τυἢαΐ ἰο πιαξα 

ΟΥ̓ ἐ]ιοηιδοῖυο5, ΠΟΥ ἐΠιοῖγ ἐοϊ]οισ-ηιθη οΓ ἐδιθηι (1. 6. πϑῖῖμοὺ 
ΠΟῪ ΠΟΥ͂ Οἴμθυβ ᾶνβ 8ΔηΥ δχϑοί 1άθα οἵ {Π61} 50- 6816 4 δγ5). 

Εὸν [Π6 τπουρῃΐ, οοιηρ. 520, Α : ταὐτόν, ὦ μακάριε, ἐστὶ σο- 

φιστὴς καὶ ῥήτωρ, ἢ ἐγγύς τι καὶ παραπλήσιον, ὥσπερ ἐγὼ ἔλεγον 

πρὸς πῶλον. 

10, τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου ἂν πολὺ ἦν, τυλαὶ ἐδ τοοἰ]-ηοιῦη 

(τοῦ) Απαχαρογαβ βαϊά (Ἐ15 ἰθη61) τυομά Ποῖα οαϊοηδίυοῖν 

(1ῃ τοσατὰ ἰο {πΠ686 ἃτίβ). ΕῸΓ [Π6 υ865 οἵ [86 δυίο16, 566 

ΘΌΡΙ. ᾧ 176, δπὰ ὁ 139, Ν. 1; Ου, δὲ 477. α, 4719. Απᾶχ- 

ϑρΌΤαΒ ἰδυσῃς {πᾶΐ 81} [ΠΙηρ5 ὑγ ΓΘ ἴῃ ἃ οἤδοβ δἱ ἢγϑί ; [ῃ6ῃ 

᾿ΟδΙΩΘ. ΜΙΝῸ, ἃπα αγίδησοα {πθη. ἴη οἰμϑὶ ψογάβ, 6 85- 

οΥἹ θα ἴο δῇ Ἰηἰ6]]Πρϑηΐ δυΐπου, μοί οὐθδίϊοη, ποὺ τηοίϊοῃ δηᾷ 

14 
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4υΔ}1}γ}. θαΐ ΟἾΪΥ διταηρθιηθηΐ : ΠΟ ἢ τν85. που υ ῦ, ἃ βίθρ 

Ῥουνοηα [Π6 Θϑυ] 6 ΙΟΠΙΟ. ΡὨΠ]ΟΒΟρΡἤΘΥβ, ψῆο δοσοουηίθα ῸΓ 
᾿ 

σν 811 ῬΡῃεποηῆθηᾶ Ὀγ [Π6 Ρἤγυβ᾽ο8] ρΥΟρΘΥ 165 οὗ τηδίίθυ. 

γὰρ τούτων ἔμπειρος. ΤῊΘ ϑΐοΠο!. οἵὗἩἨ 1π6 ΟΙατκε ΜΆ. βὰρ- 

ΡοΟβ65 ἴπ686 ψουάβ ἴο Δ|}π46 ἴο {π6 τῃθίογιοαὶ ἤσυγα οΔ}16 4 

παρίσωσις, ΜΥΏΙΟΙ ἰαΚ65. ρ͵δοθ θη 5111} 1 νοῦ άβ, ἃ5 φίλε 

Πῶλε ἤθΥθΘ, ἃ1΄6 Ὀγτουρῃΐ ἰορθίμθυ. Αμοίμου ὅσο]. Θχρ δ] η5 

1Π6ῖὴ οὗἨ 1π6 δοᾳυδιπίδημοθ οἵ Ῥοϊὰβ ψ ἢ [ῃ6. ΡΠΠ]ΟΒΟΡἢΥ οὗἉ 

ΑπάαχᾶρΌΥΔ8. ---- ἰο  ΒΙΟἢ βθοΐ, βανβ Π6, Ῥοϊὰβ Ὀθ]οηρσαά, ---- ἃ 

ΡΙθοα οὗ ᾿πίογηδίίοη ρτ θυ ριοϊκοα οαυΐ οἵ 1ῃ6 ἰαχί. Ῥϑυ- 

δ Ρ5 ποίμιηρ' γ]ΟἿ6 ἴπδη ἸγΟηΪοα] ργα156 οὗἠἨ Ῥο]ὰβ ἴῸΓ σγϑαΐ 

Κηον]θάσεα 15 ἰηἰθηάθα. Οοιαρ. 462, Α. 

ἘΣ. ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι, 50. ἀντίστροφόν ἐστι τῆς ῥητορικῆς. 

ΤἼΘ οἴαιβα τϊρῃΐ θ6 τοιηονϑά νΠποὰΐ ἸΏ] ΙῪ ἴο [Π6 5656. 

ἀντίστροφον ὮΘΙΘ σοΟΥΘΙῚ5 ἃ σοηϊῆνα, Ὀαΐ ἃ ἀαίϊνα, 464, Β. 

ΘΟΙΏΘ ΟἴΠΘΙ ΘΟΙΡΟΙ 45 οὗ ἀντὶ γΑΥῪ 1ῃ [ἢῃ68 5816 ὙὙΥ ἃ5 ἴο 

{Π61} Υϑριηθη. ἐκεῖνο, ΥΘίδυτηρ ἰο ὀψοποιίας, Δοσογημηοάδίθϑβ 

115 σϑηάοσ ἴο (Πδί οἵ ἀντίστροφον. 

Α. [ἴπ|. 7, ἐπογοξογο, 1 ἐοο. τυ]θη ψοῖν ἀπ βισθν,, δια πο 466. 
ἤποιῦ ιτυὐαΐ ἐο πιακα (οἵ 11). Ὧἀο ψοιῖι {ἰκοιοῖδα Ῥγοϊοηρ᾽ ψΟΊΙ 

ἀΐδβοοιγ86; διέ 1 [ 8}αϊϊ, θὲ πὸ πιαζα τι86 οὗ ἡ. ΤΠΘ ἀᾶ- 

ἴπν6. ὙΥ ΠΙΟἢ Βῃου]α [Ὁ]]ονν χρήσωμαι, 15 Θοηίδ]η64 ἴῃ ἀποκρινο- 

μένου. 

Β. οὐδὲ νομίζεσθαι, ποὲ ουοπ ἰο 6 ἐποιρ)]ὲ οἵ, 1. 6. ἴο θ6 

Π6] ἃ ἴῃ πὸ θϑιϊχηδίϊοη αἱ 8411. ΤῊ νϑυρ. ψ ΠΙΟἢ 105ὲ ἀθονΘ 

ἢδ5 ἃ ρτγϑαϊοδίθ, φαῦλοι, 15 Π6Υ6 υϑ6α ΔΡβοϊυΐθν. Οὐ ν 5 

οἴο γοραγά, ἰο σοηδίάογ,, δηα ΟἴΠΘΥ 5, 8.6 σᾶρ8]6 οὗ [Π6 βᾶγηθ 

ἱνγοίο] α 56. 

Ο. ΤῊδ οοἴοῃ, ν βοῇ τποϑί δἀϊίουβ ρὰΐ δου κύνα, ουρῆΐ, 

85 1{ 56θιηὴβ ἴο γη6. ἴο Ὀ6 δύᾶβϑθᾶ. Οηρ. μὰ τὸν Δία... ἀλλ᾽, 

463, Ὁ. νὴ τοὺς θεοὺς ἀλλ᾽, 481, Ο, ψῃογα [Π6 ΜΈΣ οὗ 

βυγθαυῖηρ ἈΠ Ϊ [65 ἴῃ Οη6 οἶδαθθ νἢ γγμδὶ [Ὁ]]ονν5. ϑοοσαίθβ 

ἄοοβ ποῖ δῆβυγαι ΡοΪὰβ ὈΥῪ ἴῃ6 ρῇταβθ νὴ τὸν κύνα, Ὀὰΐ ΟΠΪΥ͂ 

ΒΘΡΊη5 15 ΔΏΒΨΘΙ ἴῃ {Π6 ποχί σῃδρίου. 
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ἘΠ. οὐδὲν γὰρ ποιεῖν, εἰσ. Οοηρ. Βδρυν. 9. 577, Εἰ. 
«15. ποΐ {π6 βίαϊθ ἰῃδΐ 15 θβηβϑίανθά δηά ὑῃ ἀθὺ ἃ ἰγγδηΐ [αυ 

ἔτομλ ἀοϊησ ννῃαΐ 11 ὙΊΒῃ6 5 ΨΘΙΥ ἰᾶγ. Απά {πΠ6 5ου]. 8ο- 

σογαϊηρν, ἰΠμαΐ 15 σονγθυηθα ὈγΥ ἃ ἰγτδηΐ, γν1}}} θ6 νϑὺῪ [ὯΥ ἴγΌη 

ἀοίπρ νγῆαΐ 1{ γᾶὺ ψν 8 (1 να βρθαὶς οἵ [π6 ψιῇοϊθ 50υ]) : 

8η6, ἀγάνγῃ ἃἰοησ ἰὈτΟΙθΙν ὈΥ υτροηΐ Ἰυδί, γν}}} θ6 {}} οἱ 

δϑΙ Δ οη δηα τορτοί.᾽" ΕὟῸΓΙ ὡς ἔπος εἰπεῖν, 4υΔ}}γἹηρ᾽ οὐδέν, 

566 450, Β. ἐγὼ οὔ φημι; δροηδ π6ρὸ ὁ 

ΤΠΘ ΞοΠο]. οὐ ΑὐἹβίορῃ. Ετορσβ, 1421, {π]η 5 [ῃδὲ [Ππ6 πϑιθ 

οὗ 1Π6 αἸν! 1 15. οὐ θα ουἱ οὗ τονθύθησθ. Βαΐ {π6 οἵηΐβ- 

510 5Θθ:ὴ5 ἰηἰθηθα σϑίμου (ῸΥ οογηὶς οῇδοῖΐ, ἃ5 ἰπουσῇ [Π8 

ΤΊσηΐ αν!" Υ ἀἸα ποὶ γϑϑά]ν οοουΣ ἰο {Π6 τηϊηά. 

μὰ τόν- 

καὶ 

τέχνην τὴν ῥητορικῆν. ΦΌΡΡΙΥ οὖσαν. ΟΟμΡ. 498, Ο. 

4067 Α. ἐμὲ ἐξελέγξας. ΤῊ δουὶϑί ρδυ!οῖρ!θ, ῖοἢ Ηθιηάουῦ. 

ἀθοίαγθβ ἰο 6 υϑϑά [ογ {πΠ6 ργββϑηΐ, μὰ5 115 ογῃ ἴΌτοθ. Ρο- 

Ιὰ5 σου] ΘοΠ16 ἰο ἢϊβ Θοποϊυβίοη, τσλθη ἢ6 Παά γοξμεά, οΥ ὃψ 

γεξιέηρ. ΤΊ ἀγρυχηθηΐ τᾶ 6 σοηϑι ἀθυθά 85 ἐδ ργεϊζην-. 

παγῳ ἴο ἴΠ6 σοπο]υβΊοη. ΟΥ̓ ἃ5. {Π6 πιδαηβ οἵ τϑδοῃϊηρ 11, [Ιὴ 

1Π6 ἢγβί οδβθ, [Π6 δουῖϊϑί 15 Ὡθϑαβᾶ ; {πΠ6 ργθϑθηΐ, 1 υ866, 

νοῦ α ἤν [ῃ6 βθοοῃμα 56η86. οὐδὲν ἀγαθὸν τοῦτο κε- 

“κτήσονται. ΒΥ τοῦτο, 6 685 τὸ ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς. 

ἐξελεγχθῇ. .. ὅτι. 'ΓῚΠΘ νου 15 ἤθύθ υϑϑα ἡ δθηϑι ΡΥΩρΡΉαΉ- 

ἐϊ, 016 55 ϑοοταίθϑ ὅς γοίιεα, απὰ ἐξ ὃ6 δἤοιση ἐπαΐ, ἰῃ5 

δηΘΥΘΙΏΡ ΠΘΔΙΪΥ ἰο ΟἹ ν οι οοηυΐηοθο. 

Β. οὗτος ἀνηρ. ΔῊ ᾿ηδίδησθ οἵ ΔρΟΒΙΟΡρΘ515 Οὐ συϑίοθηίἃ, 

ἃ ἤρσυτα οἴϊθηῃ οαυβθά ΡΥ δθχοϊίθα [86] ]ηρ5.  ]Ο ἢ σαηποί Πηα 

[π6 Ιαηρτιαρα ἰο ΘΧΡΙΘ85 {πθηηβθῖνϑ. “Ὁ [ἢ Πᾶς ἰουηλυΐὰ τθοίθ. 

ΟΥ̓ αῚ ΔυΟυ] 15, ααοηϊα ἀἸΟΙ[α’ δεικτικῶς 46. 60 4] ρΙΘ- 

56η5 6ϑ5|.) ἴ4110. οὗτος σοηίΐδ]η5 ἃ β5ῆδ46 οὗ σοηίθιηρί 

Βουηθίη65 {κα ἐδέθ. Οοιηρ. 489, Β, 505, Ὁ. 

ΠΟ δϑί δέθηΐηι, 56 καὶ ρουηθδὶ δα νῦν. 1411}. 5 1. 6. καὶ 5 

αἶ5ο. -----τ--- ἵνα προσείπω σε κατὰ σέ, ἐδαΐ 1 πιαψ αἀὐάγο85 γοῖι 

2, ψΟΊ οτῦη δίψίθ. 'ΓῊΪ5 τϑίθυβ ἴο λῷστε Πῶλε, ἃηα [Π6 ἃ11}}- 

ἤιοῖαί ᾿πχίαροβιίοη οἵἩ ψογτάβ οὗ δαυδ] Ἰθηρίῃ, οὐ οἱἁἨ βγη} αν 

ἐοσγῃ οὐ ξφυηά, Οορ. 448, (, 465, }. 

καὶ γὰρ 
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(Οὐ. πίνοντες παρά, 1. 6. πίνοντες τὰ φάρμακα, λαβόντες αὐτὰ 

παρὰ τῶν ἰατρῶν, ἃ. σοῃϑδίγιοίῖο ΡΥΩΡΉαΉδ. 

15. οἱ πλέοντες, 1. Θ. ὙΏΟ Τη8 6 γογᾶσθδ [ΟἹ ΘΟΙΩΤΩΘΤοἶ δ] 

ΡυΪΡΟΒ65. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο... πλουτεῖν, ἤΘη ἃ ἀΘΙΠΟΠΒΙΓΔΕγΘ 

ΡΙΌΠΟΠΙ [5 ΡΙΘΡΑΙῈ5 [Π6 νὰν [ῸΓ [ῃ6 ἸηΠηϊίνο, {Π6 ΔΙ ΊΘΥ 

οἴἴδθη ἰοβθθ 115 διῖϊοῖθ. Οὐοιηρ. τοῦτο... ἐξεῖναι, 469, Ο.-- 

Βαΐ, Ἰαδί ἀῦονβ, νγα ᾶνϑ ποῖ ΟἨΪΥ τοῦτο, πίνειν, Ὀὰΐ α͵50 ἐκεῖ- 

ἄλλο τι... οὕτω. ΦΞΌΡΡΙΥ ἔχει. [15 ἐὲ 

ποΐ 80. ἐΐθη, ἕη αἰΐ σαδ68 3 

Ἐς, πολλὴ ἀνάγκη. Τ6 ρῥτθοθάϊησ φαθϑίίοη οὗὨ ϑοογαίβθα 

5. Θαυϊναίθηΐ ἰο ἃ πεσαίϊνθ ριοροβίοη, ψῃ]Οἢ 15 ἢΘΙ6 ἰο Ὀ6 

ΒΌΡΡΙΙΘΑ ; 56. {πᾶἰ [Π6 16 15 ποίῃϊησ γν ὨΙΟἢ 15 μοί δι μου σοοά 

ΟΥ μά, οἰία. 

ἢ ς ’ 

»νο. τὸ υγιαίνειν. 

ἔν τ’ 
ἥς 

ΣῊ ὟΝ 

Α. πράττουσι, οἡ, {αϊέ, |π λέγουσι, οπ. αἰ. 6 βδῖὴθ 468 

Ἰηἀ 6 ἤΠηϊ6 Βα ]θοῖ ἀρ ρθδιβ 1υϑὲ ὈΘίουθ ἴῃ [Π6 ἢγχϑί ρϑίβοῃ ρ]ὰ- 

ΤΆ]. βαδίζομεν, οἰα. 

(Ο. ἁπλῶς οὕτως, ἐδΐιι5 πη, ἐποηιδοῖυος σοπϑδιὶἀογοα, ὶϊμουΐ 

Τοϑρθοίΐ ἴο βουῃθίῃίησ {ὈΣΓΠ ΘΓ. 

ΕΣ. ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. ΝΟοί ἴῃ {Π15 οἰἵΐγ, Αἴῃθη5, ΠΟΥ ἄοθ5 
ταύτῃ ἀΘῃοία ἐπ ἐϊιὲδ τσαψ. Ὀυΐ ὑπ ἐ]15 7ιι5[- πιο ϊοποα οἰέῳ, ἰ. 6. 

ἴῃ {ῃ6 Βυρροββά οἰΐγ. [Ὁ Αἰπθηβ παά Ὀθθη Ἰηἰθηηθά, ϑοογα- 

(65. ᾿ἰνίηρσ {Π6τ6. νου] ἤᾶνα βαϊά, ἃ5. Ξί8}10. δου. Βοθοκῇ 

ὁοη ΡΙπάδν (Νοί. Οὐ. ἴῃ ΟἸγιαρ. 6. 102) οὔβθυνβϑβ, ἐν τῇδε 

τῇ πόλει. ΟομρΡ. {Π15 οσηηαΐα 50 υδ64, 469, 1), ἤη. ; [,Θσθ5 

982, Α. ὅδε 5Βαϑιὴβ ἴἰο Ὀ6 [ῃ6 βίγχοηροβί, ἃπά, 580 ἴο βρθᾶῖζ, 

γηοϑί οδ]θοῖνα οὐ [ῃ6 ἀθιηοηβίγαϊνθ, ἃηα ἴο ροϊηΐ 68ρ6- 

ΟἰΔΠΥ αἱ [παὶ νοῦ μδ5 ἃ οἷοβθ ουϊνγαγα το]δίϊοη (85 {πὲ 

οἵ ρα 66) ἰο 1{πΠ6 βρθᾶϊζυ. 

Ξ--ς βογὶ ροΐοϑέ. ὡς δή, α8 ἤογδοοίδι, 7ιι8ὲ ας ἱποιιρῆ. 

518110. ἰτδηβαίθϑ {Π68586 ψογάβ Ὀγ φιαδὲ υϑγο, Αϑὶ ὈῪ παῆὶ 

γουογα. 

’ » 

ἔστιν . .. δύνασθαι. ἔστιν 

Α. περὶ ὧν... τῶν ἀνθρώπων. ΟὐμΡ. ϑορῇ. ὁ 151. 8.;469 

Κ. ὁ 389. 8; Οτ. ὃ 592. 
Β. καὶ ἐλεεινόν γε πρός " ῬΥΦΟΡΟΒΙΠΙΟΩΙ πρὸς ΦΌΒΟΙ αΪ6 ροΒβὶ- 
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{π (ργαίογ θα) 8] αησὶ βοϊθί ραυίσα]α γε. Αϑί, -- ψοβ, απὰ 

»ἱἱαδίο δοδίά68. πῶς, ΟἸ7). οὕτως, ὡς, 707 ἐϊιῖ8 γεαδοπ 

ἐπα. Απά 50, ἴῃ ἘΠΠρΊ 5}. νγχ6 580 λοῖῦ ἐδ ἐΠιῖδ8 5 ὩΘΔΙΪΥ ἴῃ 

{Π6 56η56 οὗὁἩ τοῦ ἐ5 ἐϊνὲ5 δ [ῃ6 γϑάβοη οἵ ψῃ]οῇ 15. {πᾶΐ [ῃ9 

τηΔ ΠΟΙ ἴῃ ΨΒΪΟΙ ἃ [Ὠϊηρ 15 ἄοπθ οἴϊθῃ ἰηνοῖγαβ (Π6 οᾶυβο 

ὙΥὮΥ 1ἰ 15 ἀ0η6. 

(. ἐξεῖναι. ΞΌΡΡΙΥ τινι, ἴο ὙΠΟ. αὐτῷ τΤοῖοΥ5, ἴῃ {Π68 

Ποχί [1η6. 

Τὴ. τῷ λόγῳ ἰ5 Δαἀθ4 ἰο Θχρίδίη {Π6 5656 ἴῃ ΜὨΙΟἢ ἐπι- 

λαβοῦ 15 υ864, αἰξαοίς ἴηι ψοι ἀΐδοοιγ 82, γεξμέα ὃψ αγριπιοηΐ. 

δὴ 5665 ἰο ὈδΙοηρ ἴἰο {πΠ6 ᾿τηροταίνθ, ἢ 1Π6. ἀϑ08] ΠοΙίαᾶ- 

᾿ ΤΟΥῪ 56η56. ἐν ἀγορᾷ πληθούσῃ, ἦπι {6 ἀρογα, ιτυμόη ἐξ 8 

ογοινάοα, νΥὨ]Οἢ τ νγὰβ θθύνγθθῃ θαυ τηογηϊηρ ἃηα τη]ΔαδΥ. 

ΤΠ5. ρἤγαβθ ἀθηοίθβ ρἷδςβ, ---- ποΐ {{πὴ6, ἃ5. ϑ[4}}0. βᾶγϑβ, ἴο 

ψὨΙΟἢ ἐν 15 Ορροβϑθα. περὶ ἀγορὰν πλήθουσαν 15 ἃ ΘΟΙΠΙΊΟΗ 

ῬΏ͵ΑΒ6 ἴῸγ ἰἴτ6. ἀγορά, ΘνΘἢ ΨΏΘη ἀθἤηϊοΙν υβ64, 15 οἵ- 

θη  Ππουΐ ἀπῃ γ[1616, {6 πόλις, πατήρ, ἃπα ΤηΔ ΠΥ ΟἰΠπΟΥ 

Ὠοη5. Απα {15 15 ρα !ου αυν ἔγθααθηΐ 867 ΡΓΘΡΟΒΙ- 

ἤοη5. Οοιρ. 447, Α. τεθνήξει, ἢ6 5Π,α1 δὲ ἀεαά. ἴῃμ6 

γηθδηΐϊηρ οὗ τέθνηκα ραΐ ἱπίο ἃ αἴὰτθ. "ΓΒ. ἀρΡρΡΘΔΙΒ ἴο "6 

1πη6 τϑοϑινθα ἰουη ἴῃ οἷα Αἰο, ἃπα τεθνήξεται οσγη6 ἰηίΐο 

056 δἰϊοτνναιαάβ. ὅθ ΕΠ]γη5]. οἡ Αὐιβϑίορῃ. Αομάτη. 590. 

τινα . «. τῆς κεφαλῆς αὐτῶν κατεαγέναι. ἐαξ αηῷ ὁ ἐδλιόηι 

δ᾽ αϊ ἢαυὸ ἠδ πεαά ὑγοΐθη., |κ6 συντριβῆναι τῆς κεφαλῆς; 

Αὐϊβίορῃ. Ῥϑᾶοθθ, 71. Βαυΐ [πΠ6 δοουβαίῖνθ τηδὺ 850 [Ό]]οὺ 

{Π15 γϑυθ, 85 ἴηὴ 515, Εὐ. Ὑϑοί {π6 δοουβαίϊνα οἵ κεφαλὴ νγἃ5 

ἀἸ5α]Ποννοὰ Ὀγ (π6 ΑὉΙοϊβίβ, που σἢ 864 ὈγΥ 1 γϑιὰβ δπά 

οΟἴμθυβ οἵ [ῃ6 θϑϑί νυ 615. 

ΕΏ. τριήρεις, ἀθ5!άθτο δι σα] τη. ία}]0. αἱ, ΜὨΙΟΝ τηδῪ 

Πᾶν ὈΘΘὴ ΑΡΒου θα ὈΥ καὶ (ΚΑῚ [ογ΄ ΚΑΙΑΙ), 15 δα ἀδα ὈγῪ 

(οτανγ. υΐ {Π6 δυῇο1]6 15. ὉΠηΘοθϑβαῦν, μθίηρ ΠΏρΡ]16α οὗ 

σοηπίδ᾽ 64 ἴῃ τά. ἃ5. ἀϑί ὀῦβϑθυνθϑ. ΟἿθ διίο16 οἴθη βυῇῇσθϑ, 

ΘνΘἢ [ὉΓ ἱψο βυθδίδηϊνοθβ οἵ αἀἰβδυθηΐ σθηάθυβ, Οὐ ἴου ἵνγο 

14" 



162 ΘΟΒΟΙΑΒ (0, πος 

γγοΤἦ5 βαραγαίθα ὈγῪ ἀἸβ)αποίϊγθ ραγίοθθ. Οοιηρ. Ηδηπδηπο 

οη Ευυ!ρ. Ηθο. 5998 οὗἉ Πϊ5 βεοοπά βαποη. 

Δ. τὸ μέγα δύνασθαι, οἰο. Τὴθ οοηδίτποϊίοη 15 ἅπᾶοο- 470. 
Ια1Πουὺβ ; καὶ τοῦτο... ἐστὶ τὸ μέγα δύνασθαι βοίηρ, ἴοΥ {Π6 

58 Κ6 οὗ συθδίδυ διρμαβίβ, 1ὴ [Π6 ρΙαςθ οὗ καὶ εἶναι μέγα δύ- 

νασθαι. ᾽1Ἴ16 5656 15, 10 ἤαῦδ ργεαΐ ροισθ αρρϑαῦϑ 0 ψοι 

ο δ ἃ σοοᾶ, ἐ ϑιιοοθ88 ἐοϊϊοιυδ α πιαῃ τοῖο 6 αοἰδ α5 566η1ι8 

δεδὲ ἰο ᾿ΐηι ; απὰ ἐπιὲ5 (1. 6. [68 '86 οἵ στϑαΐ ρονγϑὺ ΏΘη 

ΘΟσΟΙΏΡΔΗΪΘα ὙΠ 566 655),) α5 ἦέ 866η18. 5 ἰο ἤαῦδ σγθαΐ" 

»Ῥοιυθγ ; μέ οἰ ογιυΐδο ἰο ἤαυδ σγεαΐ ροιυεῦ 8 α ϑαά ἐπήηρ, 

αηὰ 15 ἰο μαυο [ὐέἐϊ6 ροιθροῦ. ϑοούδίθβ 5ῆοννϑβ {πΠ6 ΔΌΣ 65 

Ἰηΐο γν]οἢ ῬοΟΪυ5. οἢ Π15 ον στουηά, [8]]5. 

Β. εἰπὲ τίνα ὅρον ὁρίζει. τίς 1ῖ5 ΠΘΙῈ υϑ6α [Πκ6 ὅστις ἰπ ἴῃ - 

ἀϊγοοί ᾿ηαυϊγ. ὅδε 447, Ο 448, Τὸ, οἰο. 

(Ὁ. χαλεπόν γέ σε ἐλέγξαι. 656. ψνοΙάβ ἃ16 Οὐ ΟΘΙΥ͂ 
ΒΡΟΚΘῺ ἴῃ ἸΤΌΉΥ. 

ΠΏ. ἀλλ᾽ ἀκούω γε. Ἐρουΐῃ δηα οΟἴΠ6Ι δαϊοῦβ βἰησα ϑὰρτις 
ΡΟΒ6 {παΐ ὈΥ {Π15 ἴοσι οὗ νὑγοτὰβ ϑοούαΐίθϑ σοῆνθυβ τἹα 6 

οὗ ὁρᾷς, Ἰαϑί ἄθονθ, σν]οἢ 15 υϑθα χαϊίθ στῃϑίουι αν. ΙΒ 

ἴΩΔΥῪ Ὁ6 80. Ραΐ ἀκούω 15 οἴἴθη ἰππ5 υϑ6α [ὉΓ ἀκήκοα. ΟὈΙΏΡ. 

9515, Ἐ ; Οὐ. ᾧ 579.. ς; Κι ᾧ 255. 1. Β. οὐκ οἶδα. ΓΘ 

ΠΟΌΪ6 ραϑϑᾶρθ ἀονῃ ἴο ἀλλὰ μὲν δὴ 15 [ἸῸ 6Ἰν ἰτδηβαίθα ὉῪ 

ΟἸοοτο, Τ8ο. Φυερϑί. ὅ. 19. αὐτόθεν, ἐ ἥρδα γ6. 18110., 

Ἔοηι ἐπ6 παΐιγο ὁ ἐ6 οαδ6 ἐέδο{}. 

ἘΣ. παιδείας ὅπως ἔχει. 66 491], Ο. 

καὶ γυναῖκας Ὧθ6 469, Τὰ, ποίθ. 

ΔΑ. Ατομοίαὰβ θοσδη ἢ15 τοῖσῃ ὈΥ ἴπ6 ἴου] πηθδηβ γήθη- 47] 

ἰοηδα ἴῃ {π6 ἰοχί, ἴη 418 Β. Ο., δμα ἀἸοα ὈῪ δϑϑαβϑι δίῃ [ἢ 

999, Ηδ βθϑιηϑβ ἴο ᾶγθ Ῥθθὴ 8ῃ 8016 ρυη66, δη4 ἢδ τηδάβ, 

δοσογάϊηρ ἴο ΓΤ Βαογά. (2. 100). ποθ ᾿ηίθυη8] ΠΡΙΟν ΘΠ Θης5 

ἴη Μαοθάοηϊα [ἢδη 81] ἢ15 ρυθάθοθβϑοιβ. ΠῚ5 ἀθϑιια οἵ {Π6 

Βοοι θῖν οἵ τηβθη οἵ ᾿ἰϑί[θυβ 15. νγν6}} πον ; Ὀ6581:465 ΒλασΊρΙ 465, 

[Π6 ροοί Αρδαίποῃ δηἋ οἴμϑῖβ γθβογίθα ἴὸ ἢ15 σου, (Α]ΠἸὰη 

αν. Ηἱϊδβί. 2. 21.) ϑοογαίθβ, 8150. 15. 5814 0 ἢᾶνθ θθθῃ ἴῃ 

τὸν .. .« ἄνδρα 
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νἱθά, δηα ἰο βᾶνθ σὑϑρ θα, ὕβριν εἶναι μὴ δύνασθαι ἀμύνασθαι 

᾿ ὁμοίως εὖ παθόντα ὥσπερ καὶ κακῶς. (Λυϊδίοί. ἩΠοί. 2. 28.) 

Ηδ 5814, αἶβο, {παΐ Ατόπϑίαυβ δα βρθηΐ 400 τηΐηθ ἴῃ σοί- 

ἴησ ᾿ἷ5 ραΐδοθ ραϊηίθά θ. Ζθυχίβ, δυΐ δα βρθῃΐ ποίβιηρ 

οἢ Βηβαι! ,, (Δ) ]δη. ἃ. 5. 14, 17.) ΑἸἰμθηθυβ, 1η ἃ δι6Υ 

Ραββᾶσθ, ΒΠ16ἀ ψ ἢ ἀβρθυβίοπβ οἵ Ρ]αίο (110. 11. δὰ Πη.), 

Βα 5 {παΐ [Π6. ΡὨΠΟΒΟρΡ ΠΟΙ ψνᾶ5, ἀσοοιαϊηρσ ἴο [ῃ6 ἰθϑίπμηοην οὗ 

ἢἰ5 Πϑρῆθνυν, ϑρθυβιρραβ, Οἢ ΥΘΙῪ ΦΌΟΑ (ΘΙ 5 ΜῊ [Π6 τηδῃ 

ΠΟΙ 6 ΠθΊΘ βρθᾶῖβ 50 1] οἵ. Βαϊ ἃ5 Ρ]αΐο νγἃβ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 

{Πἰνγ ῃθη ΑἸΌΠ Ιαὰ5. ἀϊθά, ἀπ ἀη01}} {Ππᾶὶ {{π|6 ἃ τηδη οὗ 

116 ἀἰδεποίοη, [Π6 Β[ΟΥΎ 15 ΡΙΌῦΔΌΪν αἰδίουίθα δηα θχϑρ- 

σαγαίθα. ἐδούλευεν ἄν. Ῥϑδοιηθ δνν ΜΘ. σῖνθ ἐδούλευσεν. 

Ἡδιπάου σοπάθιηη5 Ἐουΐῃ ἴου δαορίϊησ ἐδούλευεν, Βαγ]ηΡ; 

τπαὶ 16 Ἰαἰΐθυ, ἢ ἂν, 15 δογυῖΐγοί; [ῃ6 ἔὈΥΙΉΘΥ, δεογυϊδϑοέ. 

Βαϊ {Π|5 15 θοΐ 580. Τπθ6 πηρογίθοϊς ἱπαϊοαίῖνα ἢ ἂν, 
ἐς ῥΙθυυτηαι8 τϑίθυαν δα ρυθθβθηβ. ὥϑὅξβρθ γϑῖῸ δίϊδιῃ δ ρ788- 

ἰΘεϊταγη., 6] αϑγηοα1 ααϊάθιῃ, φαοά ἀϊαϊυγηϊδίθηι 81] υδτὴ νοὶ 

ΤΌρΘΙ  Π]Οηθιὴ ἴδοι! σομπίηθί.᾽) Ηθιυηδῃη 46 ρϑυίο. ἄν, 11. 10. 

Β. θαυμασίως ὡς ἄθλιος. δα 477. 1). ποίϑ. 

πεμψάμενος, Θἴα. ““ Τηδίσ]5 δϑί πο ἰοοὺβ 6δο, αυοα Ρ] τ πηᾶ 

ΡδΥΠοΙρία ουπγαϊδηΐαγ, οορυΐα ποη Ἰηἰουοθαθηίβ.," Ξ18110. 

Ϊὴ {Πϊ5. 1Π6 βίγὶβ οἱ τῃθίου!ς βθϑηβ ἰο θ6 ᾿πηϊ!αίθ. ΤῊΘ 

ΟἰτΟυτηβίδησθβϑ 8Ὶ6 ΘΟΠΊΡΙ 556 Ἰηΐ0 ΟὯ6 βθηΐθῃησθ, δηᾷ νἱ]- 

Ὀταίθα, 80 ἰο βρϑαῖϊζ, οὁη6 δίϊβυ. ἃποίῃϑνυ ψ ἢ ταρι!ν, Ὸγ (80 
588 οἵἉ [Ππ8 σγϑαίθι οἰἶϑοί. 

(. ἐμβαλὼν εἰς φρέαρ, δοοογάϊηρ ἰο Αϑἱ δηά Ξ'18110.. ἀ46- 

ποίθϑ [ῃ6 δῆθ᾽ ἢ ΨΏΙΟΙ ἰῃ6 δοίίΐοῃ οὗ ἀποπνίξας ἰοοΐς 

Ρἷαςθ, λαυΐηρ ἀγοισποαὰ ᾿ΐηι ὃψ ἐπγοισίηρ ἤϊηι ὑπίο α τὐεἴί. 

Ῥϑυθαρ5 11 γηΔῪ 51} [Π6 τῇθίουιοδὶ βίν]θ ἤθτα Ὀϑίζου, 1 τΠ6 Ὺ 

816 ἰδ κθὴ β5ἰάθ Ὀγ βἰάθ, ἃ5 1ἴ καὶ σσγϑθῦθ ἴῃ 1ῃ6 ἰδχί, λαυΐηρ 

ἐϊγοιση ἴηι ἡηίο ἐδ6 τοοῖΐ (απ 50) ἀγοισηοά ἢἶηι. ἘῸΥ ἀπο- 

πνίξας, οοηρ. 512, Α. ἀρξάμενος ἀπὸ σοῦ. ἐμά ἵηι- 

φγίηνδδ, 56ὺ ἡπίογιο 608 ἔπ ργίηιδ. Πιπαάογί, γγῆο Πδ5 8α- 

ἀυοσθα ἃ ηυμηθϑῖ οἵ δθχϑιηρ]θ5 οἵ (Π6 ρῇγθϑθ 

μετα- 



1 ὀδέθα π΄ 

ΠΏ. τοῦ... ἠμεληκένα. 'ῊΪ5. οἴαυθθ 15 δτουρῃῖΐ, Ὁ ἃ 

πορὶ σοὶ ἔγθθάοιῃ οὗ 5516, απ άθι [π6 ἰπῆμπθηςοθ οὗ ὅτι, α]- 

[πουσἢ ϑοοταίθβ οὗ οουγβθ ἀϊά ποί ργαῖβθ Ῥο]ὰβ ῸΓ ἰσπο- 

Υ8ΠΟ0Θ οὗ [Π6 ατί οὗἉὨ σοηνθυβδίίοη. δὲ Πᾶ5 {π6 [Ὀγ6 6 οἵ φμαη- 

φιιάπι ; αἰϊμοιιρ], γον 8εθπι ἰο μαυα πορίοοίοα ἐδ ατὶ ὁ ἀϊ8- 

οιδδίηρ. πόθεν. (ΟΟΟΙΏΡ. ΤΥ ποίθ οἡ ΕλυτΠρ. ΑἸςοβί. 98. 

Α. δοκούντων εἶναί τι. ΟΥ., ὃ 450, τοσατάθ τὶ ἃ5 1π46- 472 

ΟἸἸΠΔ8 016. δογίηι ψιὶ υἱαἀθηέι" 6586 αἰϊχιϊα ; ποὶ ἃ5 ρτϑάϊο. 86- 

Ου8.. ΘοΟγηι φυῇ 56 ριίαπέ 6856 αἰϊχψιιϊα. Αἰφιδ δθα αἷὲ- 

φυϊά ᾶτ6 οί υ86α Ὀγ οἸαβϑοδὶ Βουμηδη ΤΙ 5 ̓ῃ (Π6 βϑῖηθ. 

δια ρμδίϊς αν. Οἷο. Τιβο. Θυεοβί. ὅ. 86. 104 : δὴ αυϊάαυδίη 

Βί 105, αυδὴ 4105 5ΙΠσα]οβ. ΘΟΠίθιηΠᾶ5, 605 6556. 8] 4υἹά 

Ραΐαγθ υηΐϊνθῖβοθ. Ἀμπά 80 τις, τινές, 85 ἴῃ {Π6 ποίρἀ [1πη6 οὗ 

ΡΙΠάΔΓ, τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος, Ῥγίῃ. 8. 

θὅ ; δῃά ἴῃ ]1)θγηοβίῃ. Ἢ. ΜΙά. ὁ 218, πλούσιοι πολλοὶ... τὸ 

δοκεῖν τινὲς εἶναι δὶ εὐπορίαν προσειληφότες, ΜΏΪΟΠ [ΆνΟΥΒ 

ΟΥΟΒΟΥ 5. νΐονν. ὀλίγου. ὥδορῃ. ὁ 220 (229. 2); ΟἿ, 
ᾧ 629. Νικίας. ΙΒ τν611-Κηουν ὑγθα ΠῪ σϑηθ Ὰ] ρ6Γ- 
15η6 ἃ ἴῃ {π6 ΞῬ'1Ο]Π]Δῃ ἀἸβαβίθυ, ΒΟΠ]6. βθύθη γ6815 ῬΘίου (Π6 

{τ 6 νγ ἤθη {Π15 ἀἸδίοσαθ 15 [δἰρηθα ἰο πᾶν θθθη μοὶ4ά. Ηδ 

159 Ποννθυϑυ, νποὰΐ ΔηΘΟὨ ΤΟΙ βίη, βο]οίθα 85 ἃ νυ] η655, ἴἢ 

1Π6 5816 ψν ἴπᾶΐ {πΠ6 ἰθβϑγηοην οἵ ΗΟΥΊΘΥ τσῃΐ θ6 ἃ}- 

ΡΘδ]βϑά ἴο. ΤῊ θη ἤΘΙΘ Ὠϑιηθα νγϑῖῈ ποΐ βϑἰθοίθα οἡ 8ο- 

σοπηΐ οἵ {π61|" αη]αδί ΔΟΙΠΟΠ8, ---- Ὁ ἴΠΘῪ ΟΥΘ, ρϑυΠμαρ5, 81] 

οὗ [πθη, διιοηρ [Π6 θθϑί Αἰμθηϊδηῃ ρα ]1Ο πηθη, ---- θαΐ ΡΙῸΡ- 

ΔΌΪν οὐ ϑοοουηίΐ οἵ {π6 1} νγϑδ ἢ, 15. ὙἸοὰβ. ΘΟηΠΘΟΙΙΟη5, δπα 

ΔΙΘΟΘΥ. ϑοοιαίθθ ΘΔ η85 ἴο 580, ἴπαΐ {Π6 Βρ!ΥἹΐ οὗ 811} {Π6 

στθαΐ δηά ορυϊθηΐ ἔδγ}11165 ἴῃ (Π6 οἰἵγ 16 {ῃθηὶ ἴο ῥγθίδυ 

ΡΙΌΒΡΘΙΟΙΒ 1η]υ5οΘ θοίουθ ἀθρυθββθα σοοάῃθβδβ. ὁὲ τρία τὴν 

ποδες. Α ἰδνουίθ [πη οἵ νοίϊνθ οἤθυιησ. 16 {ΠΡΟὰ5 
ΠΟΥΘ ΘΡοΚθη οὐἨ νγϑῖδ βϑῖ ἊΡ οἡ {Π8 ἴορ οἵ 51ὴ28}} ἰθιηρ]θβ ἴῃ 

{πΠ6 ᾿ποϊοβατθ οὐ {Π6 ἰθιηρ]θ οἵ Βδοοῆυβ, ᾿ἢ ΘΟΙΩΙ ΘΟ Δ ΙΟἢ 

ΐ 

οὗ νἱοίουϊθϑ ἴῃ ψΏΙΟἢ {[Π6 ἀδαϊοαίουβ οῖθ {πΠ6 ολογαρὶ οὗ 

{Π6 1} {11068. ᾿Αριστοκράτης, Β0η οἵ ὥὥξ΄ςο|1|85. "ΓΒ. τηδῃ, 



415, ΝΟΤΈΒ. τ 48 

916 οὗ (π6 τποῖὸ τηοάθγαίθ δυϊβίοοταίβ, δῆθυ μοὶ ρίηρ, ἰὴ 411 

ΒΒ. Ο΄. το ονγθυίαστη {π6 Αἰπθηΐδη σοηϑβί ας! οη, Βοοὴ ἃρσδ]η 

απο νἢ ΤΠ ΠΘγαυηθη65 ἴο ρυΐ ἀονῃ [Π6 Τ ΟΥΘ ν]ο]θηΐ γογο- 

Τα ομϊβίβ. Ηἰ5 ἀἰβΠ Κα οἵ ἀθιηοούδοῦ 15 ρα πηθα ἀρΟη Ἰὴ 

Αὐϊβίορῃ. Βιιά5, 1925. να πα ρι Δ ΌΪΥ [Π6 βαιὴθ ρϑθύβοῃ 

δοίίησ 85 σϑηθῖα] ἢ ΑἸοΙ Ια ά65, 407 Β. Ο., ἀηὰ οπθ οἱ 

1Π6 σοιηϊηδηϑυβ ἴῃ {π6 στθαΐ βθα-ἢσῃι οἵ Ατρίηυβθ, 406 

Β.Ο. ΜῈΠ ἔνα οο ]θαριθβ, μ8 ρϑυβῃβά, [π6 νἱοίίτη οὗἉ 186 

ΡΟΡΟΪΔΓ ἔγΘηΖΥ γ]οἢ βασοθοαθα {πὶ ονθηί. [{ ψου]Ἱά ποί, 

[Π6η. 5661 ΥΘΙῪ Δρροβιίθ ἴο οἱΐθ μίγη [8 ποχί γὙϑᾶῦ ἃ5 ἃ ψ]ΐ- 

655 οὗἩἨ {π6 ἰθηθίβ οἵ Ῥοϊαβ, ὑνῃοἢ ἢ]5 ον ΘΧΡΘΙΘΠΘΘ 850 

Βα ]ν Ὀ61164. ἘπΙΠοΥ ΡΙαΐίο ἔογσοί {π6 ἀδίβ οἵ [Π15 τᾶ πβ8δο- 

οη, οὐὁἩ ψνἢ σοησθα] θα ἸγτοηΥ βοθοίβ [ῃ6 οδβα οἵ [Π15 τηδῃ 

85 ΤΟ }}ν ἀἸϊβρτογίησ ναὶ ᾿ἰ 15 Ἰηἰθη θα ἰο ρῆονθ.0 ᾿μπά [6 

ΙΩΔΥῪ ἰᾶνο δἀαυσοά [6 οἴπθυβ ἢ {Π6 βαῖὴθ θϑ] Ἰηρ. 

Β. ἐν Πυθίου, 56. ἱερῷ, ἦπι {16 ἐοηιρίε ο΄ Αγροϊΐο Ῥυέϊτιιδ 

αἱ ΔΙΠθη5. ὅ0 1 ἢᾶνθ ἢο ἢαϑιίδίίοη ἴῃ τϑϑαϊησ, ἢ Οὐτᾶν, 

αἰΐου οὔθ ΜΆ., ἴοι [ῃ6 σοϊηηοη Πυθοῖ, [1)ο]ρ͵ ἡ. ἘῸΥΪ τοῦτο 

ΡοΟΪηΐβ δί ἃ γοΐϊνθ οἴϊδυιηρ νν6}} βονγῃ ἃηα [8 }}}}18γ το ΑἸΠ6- 

πΐδη5, ἃπ4 ἰΠ15. ἰθιηρ]6 (1. 6. [15 βδογϑά ΡΥΘΟΙΠΟΙ) τγὰβ {πΠ6 

Ρίδοθ γῇθυθ {Πο56 ψγῆο σοπαιθυθα ἴῃ [ῃ6 συο]ο οΠου565 δ 

τῃ6 ΓΒΑΥρ Ια ἀθροβιίθα τΠ6 1 {τροάβ. Οὐοιηρ. Βοθοκἢ ἢ [ἡ- 

Βοιρί.. ἢο. 218, δῃὰ Τμπογά. 6. 84. τῶν ἐνθένδε 15 ἴῸΥ 

τῶν ἐνθάδε. ὈΥ αἰἰΓΔοίΊΟη ΟἹ δΔοσογηηοάδίοη ἰο ἐκλέξασθαι, 

ὙΠΟ σοπίαϊηβ ἴ[πΠ6 ποίϊοῃ οὐ ἰακίησ ἔγοηι. ἐκβάλλειν 

“νον ἀληθοῦς. ἴη 1[Π656 ὑοῦ 5. {Π6Υ6 15 8η δ θσδηΐ 8]] υβίοη ἰο 

8ΟΙΊΟη5. οἵ εα]θοίγηθηΐ. "ΓΠΘΥΘ 15, αἴ8ο, δοοογάϊηρ ἰο 518110.. 

ἃ ΡὈΪΔΥ ἀροη οὐσία, νΥ ΠΟ ἢ γηθδη8. ποῖ ΟὨΪΥ διδϑίωηοο, Θϑέαίο, 

θυΐ γεαϊέψ, ἰγιίἢ. ἐκβάλλειν, 8150, τηᾶγ Δ|1π46 ἰο {Π6 ἰγ- 

τδηΐβ ὈΘΙΌΥΘ γηθηοηθα ; ἃ5. ἱπουρῇ ϑϑοογαίθβ μαᾷ 58]ά, 

“Ὑοὰ τηθδῃ ἴο δοί {Π6 ρᾶτΐ οὗ οὔθ οὗ {ῃ686 ἰγγδηΐβ, Ποτὴ 

γοὰ δάγη}18 50 Χο, Δη4 ΘΧρΡΘ] Τη6 {ἸῸΠῚ ΥΩΥ̓ ΟὨΪΥ 500-. 

βίδῃοθ, (6 ραῖῃ, Ὀγ σοίϊηρ ἃ τη] Πλ46 οὗ ορ᾿ηϊοηδβ ἴῃ γουΐ 

ἴανοι."" 
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Ο. ὃν ἐγὼ αὖ οἶμαι. ΘΌΡΡΙΥ τρόπον ἐλέγχου εἶναι, ἀπᾷ, 

οοιΡ. 478, Ο,, 5808. Β. 

15. σὺ ἡγεῖ οἷόν τε εἶναι. οἷον 15 ἩΘΟΊΪΘΟΥ, Δη4 εἶναι 15 ἰθ 

6 ἴδκθὴη ψ ἢ μακάριον ἄνδρα; 8ΠΟΙΠΘΙ εἶναι θαϊηρσ ὑπά61- 

βίοοά, ὕ0]6855 ν)718 580 Τῃδΐ [ῃ6 οη6 1ἢ 1Π6 ἰοχί θγῪ δυο] ΟΟῪ 

ΡΟΥΟΥ5 ἃ 'ἀουθ]6 ρατ. Οοιηρ. Ἀδρυθ. 486. Α : οἷόν τε οἴει 

ἄλλο τι. . ., 

διανοώμεθα ; 5)αἰΐ τ06 ποὶ 5ιρροδ6 ἐϊαΐ ψοιι ἐἰπῖϊς δο 3 ἘΟΥ 

{6 σϑηπινα δοβοϊαίϊθ ἢ ὡς, ΑἰΘΥ ἃ νον οὗ Κηονίην, 

ΘοΙΏΡ. ϑορι. ᾧ 192. Ν. 2 ; Μι. κὶ 569. 5; Καὶ. ὁ 819, Ἐ. 12; 

σι. ὁ 640. ἄρα ἸῃἰοΙΤοΟσαῖνθ 15 ΒΟυηθη65 ουηα οἱ οὗ 

᾿|(53 ἀδ8] ρἷδοθ δἱ 1πη6 Ῥοσϊπηΐϊησ οὗ [ῃ6 βθηΐθποθ, ᾿κ6 οἴ ὺ 

ψογὰβ οὗ 1Π6 βαὴθ οἷαββ. [{ 15. βονϑυθυ, θοίοσθ {6 τηρϑί 

᾿πηρογίαηϊ οαυδα. Οὐομηρ. 476, Ἀ. 

Α. ὑπὸ θεῶν. ὑπὸ ἰ5 υϑθ4 Βαοᾶυδα τυγχάνῃ δίκης οοη- 479 

(αἴ η5 ἃ ρᾶββϑίνθ 1468 ---- κολάζηται. 

Β. ἀληθῆ... ἴσως. Ἔσο ἴσως οὐγὴ ΥΥΊ5ΙΟΠΘ “ἀἸοίαγη 46 

ΤῈ σοχΐα αἱ 1.81. ἐογίαδ86. ὅὅ18}10. 
λεπώτερον Δ|1665 ἰο 470, Οὐ, χαλεπόν γέ σε ἐλέγξαι, ἀπ 15 

ἸΤΟΏΪΟΔ]. β 

ο΄ ἐκτέμνηται, δαυδοοοίιγ. Αϑί. 

παῖδας. ΞϑΌΡΡΙΥ λωβηθέντας. ἐπιδεῖν (ἴο ἼοΟΙς ἀροῃ, ἴο ᾿ΐνθ6 

ἴο 566), ““ ῬΟΠΙΤαΙ ΒΘΠΊΡΘΥ ἴῃ ΤΘΌῸ5. σΥΔν]ΟΥθα5, οἱ ἐπὶ συμ- 
φορᾶς αἱ αἷί ὝἽΠοπηδ5 ΜαρΊ βίου, Ὁ. 385.) Ὑν γεθηθδοῃ οη 

ΡΙ]αΐ. 6 βοτὰ πυπι. νἱπάϊοί.. Ρ. 17. τοίδυγθα τὸ ὃν Ηθιηδοῦῖ 

δα οἴπθυβ. Νοί βϑηιροῦ, Ὀυΐ δῶρο. γα Πᾶνϑ, ἴου' Ἰηβίδῃοθ, 

τούτῳ μέγα τι δοκεῖν εἶναι τὸν ἀνθρώπινον βίον Ὁ μέγ ναι τὸν ἀνθρώπι ίον. 

3 3 » - "9 

ἀλλ᾽ ἔτι τοῦτ᾽ . . . χα" 

4 ς - 3 ἊΑ 

τους αὐτου ἐπιδὼν 

ΕυρΡ. Μοά. 1026, πρὶν σφῷν ὄνασθαι κἀπιδεῖν εὐδαίμονας 

ΡΙαΐ. ῬδΙορια. ᾧ 84, Διαγόραν ἐπιδόντα υἱοὺς στεφανουμέ- 

νους Ὀλυμπίασιν, 8ηΠἃ 50 5ΘνΘΙΆΪ {{π|65 ἴῃ Ρ]υἰδυο ἢ 5. Π|ν 68. 

----- καταπιττωθῇ, ρίε6 οὐϊὲξιιδ ΟΥ̓ΘΗΙΘΕΥ.. οὗτος εὐδαιμο- 

νέστερος ἔσται. "6 σΟΙΊραΓ. ΒΕΓ Πᾶ5 [1 [655 ΔΙ ΠΟΥ ἴῃ 118 

ΙΆΝΟΥ ἴπαη {ΠπΠ6 βαρο1]. ; δηᾶ αὐ ἃ παροὺ οἵ Μ5Θ, Πᾶνθ 

εὐδαίμων. ὅϑ514}1}}.1Π0}}Πη65 ἴο 1Π8 βαρθι].. θαΐ ΠΟ Β0}86. δχϑιης- 

ΡΪ6 παβ θθϑῃ δἀάιιοδά οἵ {π|5 ἄθρυθθ υϑϑὰ [ὉΓ {Π6 Θομηρατα- 
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ἔνθ απὰ [Ὀ]]ονοά Ὀγ ἤ. καὶ τῶν ἄλλων ξένων, απὰ ὃψ 

ϑίγαη σοῦ ὑοδίάθ5, οΥ απὰ ὃψ {Ππ6 γοδὲ ὁ πιθη. νἹζ. δέ γαη 568. 

ΤῊ 5 βθθυη ΠΡῚΥ Ρ]Θοηδϑίο 86 οὗ ἄλλος 15 αυ18 σομηδοη. 

Οοιηρ. 480, Ὁ ; Ῥιαάο, 110, Εὶ, γῇ καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις : 

1,6. 7. 789. 1), κάλλος καὶ τὴν ἄλλην ῥώμην ; Χοϑη. Ουτορ. Ἴ. 

9. βοῦς καὶ ἵππους . . . καὶ ἄλλα πρόβατα πολλά. 

Ὦ. μορμολύττει αὖ, οἴο., ψοῖν αΥὸ {8 ἐΐπι6 ὑγίπρίηρ ὦ 

διιρῦθαγ5, απὰ ποΐ αἰϊοηιρίϊηρ α γεοξιξαξίοη ; απὰ 7ιι5ὲ ποιὸ 

ψοῖι τρογ6 ὑγίησίηρ τ τοϊίηι65865. Ῥϑοογαΐίθϑ 15 γηδησ σ8ΠΊΘ 

ΟΥ̓ 1ῃ6 τῇθίου!οδὶ βαθϑιιαίθϑ [ῸΓ ΡὨ]ΟΒΟρΏΙΟα] ρτοοῦ 584 Ὀγ ᾿ 

ῬοΪυ5. Εον ἄρτι δὲ ἐμαρτύρου, οοτηρ. 470, Ὦ, 472, Α, ἰο 

ὙγΠΙΟἢ ρΙαοαβ ἰΠθ 6 15 ἃ τοί ηςσθ. 

ΘΌΡΡΙΥ οὐδέτερος. 

ἘΣ. ἄλλο αὖ τοῦτο εἶδος ἐλέγχου. ΤῊΪ5 την 81.468 ἴο ἃ 

τὨδίουῖοαὶ ρτθοθρὶ οὗ (ογρίδβ τηθηϊοπθά ὃῪ Αὐὶβίοί. ΒΠοί. 
9. 18, {παΐ 1[Π6 ““πηρτθϑϑίοη ρτοάποθά θῪ ἴΠ6 βϑιϊουβ α185- 

σουβ6 οὗ [π6 δάνθιβθ ρϑυΥ τιυϑί θ6 ἀθϑίτογθα Υ τα ; 

8πά {Πα οἵἁ 15 γαγ ἢ ὈΥ ΒΘ] Βη 655. 

λεύειν λαχὼν... οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. ῬΘϑοοτδῖίαθβ, [ἢ ἢῚ5 

ἸΤΟΏΪΟΔΙ] τνᾶν, δι θυΐ65. ἰὼ ᾿σμούϑηθθ ἃ ρτοσθθαϊηρ ψὨΙΟἢ 

δυοῖν γὰρ ἀθλίοιν. 

Α ’ 

καὶ πέρυσι βου- 

ΒΡΙΔησ οπ ἃ σοηβοϊθηίουβ τοραγα ἰὸ ἰανγ, δηἃ ογονηθά ἡ 

μία ψΠΠ τμ6 ΠΙρμθϑί Βοποσ. [Ὲ 15 παγγαίθά θγῪῚ Χβϑπορθοη, 
ἴῃ ἢϊ5 Ηδ]]Θηϊο5, 1. 7, δη4 τηθηῇΠοηθα Ὀγ πη (ΜαοιηοΎδθ. 

1.1, 18, δηά 4. 4. 2) δπὰ Ρ]ϑίο (Αρο]. ϑοον. 82, Α})., δπὰ 

ἴη {Π6 ἀϊαίοσῃαβ Αχιοοῆυθ, ὁ 12. ϑϑοοιαίθβ Ὠδρρθῃθα ἴο 

θ6 1ῃ6 Τριβίαϊθϑ οὐ ργθϑιἀθηΐ οὗ {1π6 Ῥυγίδηῃθβ, δῃηά 8ἃ5 βιιοῃ 

{ 6 ρυθϑιαϊηρ ΟΥΠΟΘΥ ἴῃ [Π6 Ἀβθθι ΌΪγ. οὐ [Π6 ἀᾶὰν θη [Π6 

σθηθΥα 5 πο δα σοπαιθγθά δἱ Αὐρίηυϑο (σορ. 472, Α, 

ὨοΐΘ) νγϑύθ Ὀτουρῃΐ θΘίΌτα {π6 ρθορὶθ οὴ ἃ ομδῦρα οἵ πανίηρ 

ποο]θοίθα ἴο ριοἷς ὰρ [πΠ6 θοάϊθ5 οὔ [πΠ6 οἰΠ]Ζθηβ [Π81 ννϑ 

βοαίϊηρ ἴῃ [ῃ6 τνναίθσ. [{ ψγὰθ ριοροββά, δοπίαυν ἰὸ {Π6 

Ιαννβ, ἰ0 ἰτῪ ἴπϑῖὰ 81} δἰ ὁῃσθ ὈῪ ἃ 5 ἸΠΉΔΙῪ ΡΙΌΘΘ58. ΟΓΠΘ 

οὔΠμ6 Ῥυγίαμθβ, ῃο ἀθοϊαγθά {πὶ {πθὺ ψου]Ἱά ποῖ ρὰΐ [Π8 
νοΐ σΟΠ ΓΑΙῪ ἴο [Π6 ἰαννβ, νγϑῖθ ἔγπρῃίθηθα ἔχου {Π611 Ριι- 
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ΡοΟΒ6 ὕγ 1Π6 τᾶσθ οἵ [Π6 ρβθορῖίθ, “ δηᾷὰ 81} ρυουηβοα {Ππᾶΐ Πὸν 

γνγουϊα ραΐ {Π6 νοίθ, δχοθρί ϑοοτζαΐθβ, [πΠ6 βοὴ οἵἨ Ξορῃ ΧΟ Ϊ85- 

Οἴ15.9 ὙΠῸ ΟὨΪγν 58] ἃ [η΄ 6 νοι ἀο δνϑυνίῃϊησ ΔΟσΟΥΟΙηρ' 

ἴο {πΠ6 ἰαννβ.") (Χϑηῃ. Ηβ]]θη. ἃ. 5.) ὙνΠοίμου ϑοοταίθϑ γὰ5 

ΟΥ̓ΘΥΓΪΘα ὈΥ Πὶβ σοἸ]θαραθα 1 ἀοθ5. ποῖ ἃρρθδι. ΟἿ 15 

τοταρίβα ἴο Θοπ]θοίαγθ {πᾶΐ {ΠΥ ἴοοῖκ [Π6 αἴαϊν οαἱ οὗἨ 15 

βιδηάθ, δπα ργθίθηαθά {πᾶὶ Π5 ἀθίαν ἴῃ 8] νη ἴΠ6 8556 11- 

Ὀ]γ ἰο γοίθ ριοσθθάθα ἔτγομχ ἰσῃμούδηςθ ; ἃπα [ῃδί ἰο [15 6 
Ρἰαυ αν 41.465. Ηἰβ5 σοηάποί, Πονγθυϑυ, νγὰβ νθυνϑα ὈγῪ 8}]} 

1η 115 {τὰ ΠΡ. ΓΉΘΥΘ 15 ΒΟΥ]6 Υθαβοη ἴο Ὀ6]1Ί6ν 6. ΠΟΥ ΘΥΘΥ; 

(δὶ ἴῸΥ {Πᾶΐ ἀδὺ Π6 βίαγθα ριοσθϑάϊησβ ἅροὴ {Π6 ΡΙΌΡοϑβὶ- 

θη. ““Βυΐ οη {Π6 ποχί ἀαν, ΓΠουιθ 65 ἃπα (Δ  ΠΧΘΗ 5. 

ψἹΠ [ποῖ ρατῖγ, ὈῪ βυθοιπίηρ ἐγαυ υ! ΠΥ ομόβθη ργοθατὶ, 

ΡΙΟουγαά {πΠ6 Θομαθηγηδϑίϊοη οἵ [Π6 σθῆθγα]β ψ τ Πουΐ ἃ {{18].᾽" 

(Αχίοοῆυβ, ἃ. 58.) ΤῊΪ5. ρᾶββασθ [τΌτη ἃ Ὑγους βου θά ἴο ἃ 

ἀἸ5ΟΊρ 6 οἵ ϑοογαίθβ, Βαϊ σοπλη ον τα σαγάθα ἃ5 Βρυτίοιϑ, 15 

πηρογίϑηϊ, ποῖ ΟὨΪΥ [ῸΓ [Π15 16 η1 οἵ ᾿π ονγηδίϊοη, θΐ 450 ΤῸΓ 

[Π6 5ἰδίθιηθηΐ, νυν] ο ἢ τδὺ ἤᾶνθ βοῖὴθ Ὠἰβίουοαὶ θᾶ515, {Ππδϊ 

[Π6. ου] ρίοί αραϊηβί [ΠΏ8 σθῆθσδὶβ νγὰβ σοηϑβαϊηχηδίθα ὉΥ͂ 

Ἰη68η5 οἵ {ῃ6 ργοεαγὲ ποηῃ-οοηίγὀιίο5, ἃ5 [ΠΥ ἃγθ οδ!]θά, 

γγὴΟ0 ψΘΙ6 ἀγϑνῃ ϑοσογαϊηρ ἰο ἃ ρΙθίθηαθα ἰοΐί, οη (ῃ8 ἀᾶν 

οὗ [πΠ6 ἀββθιηθ]ν, Ὀγ {Π6 Εὰρ᾿βίαϊθβ ἴου 116 ἄδυ, νγγῇο νγὰβ {πΠ6 

ΒΌΘΟΘΒΒΟΙ οἵ Θοογαίββ. 

ΠΑ. ὅπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον 15 ἰο 6 ἴΔΚοὴ ψῈ ἐμοὶ... 474 

παράδος, α8 1 ιῦα8 δαγύπρ 7ι|5ὲ ποιυ, Παπὰ ΟΥΘΥ͂ ἐΠι6 Ῥγοοῇ ο 

η16 ἦπ ηῖψ ἔμγη. δ τοίϑιϑ ίο 472, (, 

Β. τοῖς δὲ πολλοῖς οὐδὲ διαλέγομα. 656. ψοτβ ψ] ἢ 

ΒΟΙΏΘ ὈΙΠΓΘΥΠΘΒ5. 51:16 }{Πν σοηίταϑί [Π6 Ρἢ]]ΟΒΟΡΠΘΥ ἢ [ῃ6 

ΟΥ̓ΔΙΟΥ, γῆ ΔΙΤῺ5 0 ροιβυδάθ [6 τηϑην. διδόναι ἔλεγχον, 

ἔο σῖυθ απ ορρογίμηϊέῃ οΓ γοζμξαϊίοη, ἰο ἰδὲ (8 ποῖ 61) ἐαΐθ 

μρ ἐπ6 αὐριωηπμθηΐ. πολλοῦ γε δεῖ. [πῃ {Π15 ἰοττηαΐα, καὶ 

15 οἴϊδη δ ἀθὰά θείοιο δεῖ ἴὴ {π6 5θῆ86 οὗ δυθῆ. 

1ὴ. τί δὲ τόδε; Ιηΐ6]Π|σθ λέγεις. ΄Α|10. εἰς οὐδὲν 

ἀποβλέπων, οἴο. .)0 ψοῖι οαἴΐ ϑοαιείζιϊ ἐἰυΐησα ἐπ σοπογαΐ 
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(τὰ καλὰ πάντα) δεαιέϊῥεϊ ἐπι Θαοΐ, Ἰπδίαποο τοϊἠοιέ παυϊη 

γείεγοηποο ἰο απψεδΐηρ {167 5. ἴ. 6. ἀο γοὺ σοηβΙ 461 θθδαῖ 

ἃ Τπηἀαιηθηΐα! αα8}1}. ΟΥ̓ΥΈΒΟΪγΘ 1ζ Ἰῃηΐο Βοιηθίῃιπηρ 6156 ἢ 

πρὸς ὃ ἄν. 656 ψογαβ ἀονῃ ἴο τοῦτο ἃ186 Θροχϑρϑί!- 

ο8] οἵ [μ6 ργυθοθαϊηρ οἰαυβθ. 

ΕΣ. καὶ μὴν τά γε... ἀμφότερα. ἴῃ {15 Βοηίθηοθ, Αϑί 

γΒΠ65 ἴο ψτ6 καλὰ ψιΠουΐ {πΠ6 ἁγίο]θ, [5 γτηδίτην ἢ ἃ 

ΡΙΘαΙοαίθ. τὰ καλὰ 15 δαἀθα ὈΥ ψὰγ οἵ δχρ᾽δηδίίοη. τὰ 

κατὰ... νόμους --- οἱ νόμοι. ΓΘ 56η56 159, «πώς πιοΥ ΘΟ ΟΥ̓, 

ἰαιῦβ απὰ δἰ 168 ---- ἐἰο56 ἐΠπαΐ αγὸ δοαιεϊ[ιϊ. ἐμαΐ 8 --τ- αΥὸ 

ποὲ γοηιουθά ἔγοηι (τα πο ψιποῦῖ) ἐΐι686 ρΡΥΟΡΟΥ 168. ΥἹΖ. 
Π6 υ56 Ὁ] οἵ ρ᾽ϑαβαηί, οὐ δοίῃ. 

45 Α.. τὸ τῶν μαθημάτων κάλλος ὡσαύτως. ῬΌΡΡΙΪΥ ἔχει. 

ο΄ καλῶς. -. ὁρίζε. ΤῊ σοηγθυβ ἃ ὈΠΙΘΥ βδίϊγθ οὗἨ Ῥοἱυϑ. 

ὙΠΟ ὈΥ ρΙθαᾶβαιθ ἀπηα {Π6 σοοά τηθϑηΐ ἴΠ6 βϑιηβ {πῖηρ. 

οὐκοῦν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, 1. 6. οὐκοῦν καλῶς ὁρίζομαι, τῷ 

ἐναντίῳ ὁριζόμενος τὸ αἰσχρόν. 

Β. οὐ καὶ τοῦτο ἀνάγκη ; ἰἸΘαΘη5 δρυά Ρ]αί. ἀϊοίο ῥ͵Ὸ 

4υᾶ αυἷἱ5 Θχρθοίθί οὐ καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον ; Ἰἰηΐϊα, Ρ. 499, Β, 

οὐ ταῦτα ἀνάγκη. ΄Δ110. 

(Οὐ. οὐκοῦν τῷ ἑτέρῳ λείπεται, 50. ὑπερβάλλειν αὐτό. 

1). ἀντὶ τοῦ ἧττον, 56. κωκοῦ καὶ αἰσχροῦ. 

ΕΣ. ον παρέχων, 566 456, Β. ὁ ἔλεγχος . . . οὐδὲν ἔοι 

κεν, 11}, πιο οΓ ὈΥοοῦ τοΐθη ρὲ ὃψ 6 8146 ὁ ψοιιγ πιοάο 9} 

ῬΤΟΟΓ ὧ5 φιιΐέα εηἴίζο τέ. 

416 Α. σκεψώμεθα, σκοπώμεθα. ΓΘ ργϑϑθηΐ ᾿ρογδίϊνθ, 

8Π4 {πΠ6 5] αποίγθ υ86α [οΥ 1, Βθθῖὴ βοῃηθιη65 ἴο ἤδΥΘ ἃ 

ΟἸΟΒΘῚ τοίθυθησοα ἴο {Π6 ργθϑθηΐ {6 1Π8ῃ [Π6 δουὶϑί ; δηά 

1ΠΘυθίουθ ἴο θ6 πιο υὐρθηΐ. (Οὐοἴηρ. θέ ιι8 δ6 σοΐηρ, διά 

ἴοι τι8. σο, ἴὰ ἘΠ] 5ῃ. [{ Πᾶ5. θθθη τϑιηδικοά (βιυθί, 1 θ6- 

|ΙΘν6. ὈῪ ΕΣ] μη5]6γυ). {πᾶὶ ἴῃ {[Π6 ργεβϑθηΐ δηὰ ἱπηρογίδοι (ἢ 9 

Δμο5 ΒΥ σκοπῶ, ἐσκόπουν, ΟΥ̓ σκοποῦμαι, ἐσκοπούμην, Ὀαΐ 

Ποΐ σκέπτομαι, ἐσκεπτόμην. ΓΠΘΥΘ [5 ΟΗΪΥ ΟΠ6 ἰηβίδησθ οὗ 

7 σκέπτομαι ἴῃ ᾿Ϊαΐο [0 ΥΝΘΥΙῪ ΙηΔΩΥ οὗ σκοπῶ... Οἡ {Π|0. ὁθη- 

1 
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{ΠΥ}. ΠΟΥ ΠΘΥΘΙ 056 σκοπῶ 1η {Π6 βαίυτο, δουϑί, ὉΥ Ρ6Γ- 

ἴδοι. 

Β. διασκεψάμενος, αἴ6γ δαγεξιϊ οοπδίἀογαἰϊοη. 

τοῦτο πάσχον, 855. ἐστί, ΟΥ̓ ὈοΙίοΥ, ἀνάγκη τοῦτο πάσχον ξἶναι 

(ἰ. 6. πάσχειν), τοῦτο Ὀοΐησ [π6 ΟὈ]Θοί. ΤΊἼΘ ρδιῖοῖρ]6 15 

αδϑ64 ἰο σοπίίπυθ τμ6 ἔοτιη οἵ 1ῃ6 ργθοβάϊηρ ἀἸβοοῦγθθ. 

Ο. ὙΠ Αἴἰς ἴουα κάω ἰ5 Ἰυ5Ὲ} 7 ργϑίδιγθά θγῪ 81} χηϑά- 

ΘΙῺ οαϊίουβ ἴο καίω, μαγίηρ, ἃ5 11 ἀο65. ἴΠ6 ΒΌρΡΡοΟΥΪ οἵ βϑυθυύδὶ 

Μ55. 

ΤΠ. τούτων δὴ ὁμολογουμένων. ΤῈΘ ΡΔΙΠΟΙΡΙ8 15. ῬΥΟΡΘΥΙΥ 

ἴῃ ἴῃ6 ῥγθβϑθηΐ, ἃ8. ἴπ6 οἴδιιβθ ΤΏΔῪ Ὀ6 γοβϑοϊγά ἰηΐο ἐπειδὴ 

ταῦθ᾽ ὁμολογοῦμεν. . 

Ἂ. “ἄρα ἥνπερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν ; ΒΌΡΡΙΥ 4177 

ὠφελεῖται, ἰο᾿ Ὀ6΄ ἰακοη ψ ἢ 5. Θορπαίθ᾽ πουῃ; δηα [ον 1Π6 

Ρίαςθ οὗ ὠφέλειαν ἴῃ [πΠ6 ΒΘὨΐίΘ ΠΟΘ, ΘΟΠΊΡ. ΒΌΡἢ. ᾧ 151. Άριη. 

ἡ. Κ. δ. 882. 8 ; Οὗ. ὶ ὅ22. 

Β. ἐν χρημάτων κατασκευῇ ἀνθρώπου; ἕη, ἐδ οοπαϊίλοπ 6 

α πιαπ᾽5 ργορογίψ. ὅϑο᾽ βο θίγῃ. " ΟΟμΏΡ. ΒδρυΡ. 544, Τῷ, 

αἱ τῶν ἰδιωτῶν κατασκεναὶ τῆς “Ψυχῆς, αμά 449, Α, περὶ ἰδιω- 

τῶν Ψυχῆς τρόπου κατασκευήν. Αϑί, ἴῃ 5. ἰγδηϑιδίίοη, 101}85 

ἀνθρώπου ΜΊΠ' κακίαν. 

(. ἀεὶ τὸ αἴσχιστον, εἰς. [γι θυ 6} οαδθ, ἐπαί εὐ]λοῖ, 8 

πιοδὶ ὠσὶν 15 πιοδέ τισὶν» ἤΓοηι τολαΐ Παϑ ὑοθη αὐἀηυϊοα ϑοίογο, 

οἱ ]ιογ. ας οεσαδιοπῖηρ ραϊΐπ ἴηι ἽΠι6 σγθαίοδί ἀθΒΎΥΘθ; ΟΥ̓ ΠαγΏις 

ο7" ϑοί!. ΤΠῈ δἰυαάθηις ψν}}} πᾶνθ ορϑουνθά {μαΐ καλός, αἷ- 

σχρός, ῬΙΘΒΘΙΥΘ {Π6 58 16. 5Θη86 [Ὠγουσμουΐ [Π6 ἀἰβουββίοῃ, 

ΔΗ {Πότ βϑϑιὴβ ἴο δ6 πὸ ἢϊ ψοτὰ θχοθρί ὠσὶν ΒΥ ΒΘ ἴ0 

πδηϑαίθ {πὸ Ἰαίίον οὐ [π6ὸ ἵνο. Απά γοί εἰσὶν ΨΠΠ ποῖ θΘᾺΓ 

ἰο Β6 υϑοᾶ ἴῃ 85 ψίάθ. δὴ δχίθηϊ ἃ5 αἰσχρός. ἀγαθός, κακός, 

ἀδποίο 186 τοϊαιίοη οὐ διγιπίησ ἴο οὐν ψν 6} -θθιηρ, ΘΒΡΘΟΙΔΙ- 

Ἰγ 1ο ἔαΐατο. ἀπά υἱπγηαίθ ψγ611-οῖησ ἃ5 ορροβϑά ἴο ρ᾽ θα Β1}6 

ἴῃ 1Π6 ρυθβθηΐ {{π|6. 

Ὁ). οὐκοῦν ἢ ἀνιαρότατόν, οἴ6. ΤΊἸΘΓΕΟΥΘ δ ὁδ οὐ λιον" 

μιοδὶ πηρίοαδαηί. απ {διὸ υρἰϊοδί ΘΓ ἐδνοηι ϑϑοαιιδο ἐ᾿ θωοοοάϑ 

.- 9 ἄρα 

 Σ ἜΣ ἐ 
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(ἐλιθηι) ἵηι πρὶ αδαπίη688, ΟΥ̓ ({ξ 15. 80. δδοαιι86 {έ θχοθ 645 ἐ]ι6ηι) 
ἦη Ἰμιγε[ιἴηι658, οΥ ἦπ ὀοί].. τούτων τοίδ᾽5. 10 1Π6 ἔννο πονη- 

ρίαι οἵ 5οὰ] ἀπά Ροάγ. ὑπερφυεῖ τινι. . . ὡς μεγάλῃ βλάβῃ, 

ὃψ 8οηιθ θωϊγαογαϊπαγὶίῃ στοαὶ ἤαγηι. 'ΤΏΙΒ την θ6 δχ- 

ΡΙαἰπθά ἃ5 ἃ σοηδῖο ἀπιαγιηι ἰοσιἰοπιίηι, ὑπερφυές ἐστιν ὡς 
μεγάλῃ βλάβῃ. ἐέ ἐδ αδίοη δι νηρ ὃψ λοι ργεαΐ α παγηι, δηᾺ 

ὑπερφυεῖ τινι βλάβῃ, ὃψ 8δοηϊθ αδἰοηῖδ᾽ζηρ ἄαγηι. “ΠΘ σοχη- 

ἸΩ0η ἴογμαϊα ὑπερφυῶς ὡς, θαυμαστῶς ὡς, ΜΙ δη 8α]δοίϊνΘ 

οδῃ Ρ6 Θχρίαϊπθά ἴῃ [Π6 βϑτηθ ΨΥ. ΟΥ̓ ΒΥ 85 αἰἰγδοίίοη ΟῚ 

γΥ ΠΙΟἢ [Π6 8Δα]θοίνε5 ὑπερφυές, θαυμαστόν (ἐστιν) αἀτα οῃδησοά 

ἴη 1Π61 ἴοστ ὈῪ {Π6 ταῖν δάνθυθ. 

ἘΣ. ἀπαλλάττει. 'ΓΠ]5 Γηθδὴ5 ὯῸ χηοὙ6 [ἤδη ““ ἢδ5 ἃ [6ῃ- 

ἄβπου ἰο ἔγθϑ." ϑϑοίηθ δῖ Ὀθυοῃά [ῃ6 τϑᾶοῇ οἵ οὐγα ὈῪ 
ΡυπΙβῃμηθηὶ (520, Ὁ). Νοῖ ἄοθβ ϑοογδαίθα ἰθδοῦ ΠδΙθ [Παΐ 

[πΠ6 υἱπτηδίθ οδ]θοί οἵ ρυῃιβῃχηθηΐ 15 ἰο. ἴτθθ (ἢ8. θδα χηδῃ 

ἔγοὰ ἢ15 θαάηθϑϑ, 85 (ῃδΐ οἵ ζωθα!οηθ 15 ἴο οὐτα (ἢ6 5|6Κ- 

ΤῊΘ σοΙρ ΒΟ 15 πού ἴο 6 ῥΥθ5564α 1η 8}} τϑβρθοίβ. 

418 Α. εἰ μὴ οὕτως εὐπορεῖς, ἐ[ οπ ἐΪνὲδ υἵοιο ὁ {1.6 ϑιιδγοοί ψοι 

αΥὸ ποΐ ργεραγοά ἰο αἩδι067". 

(Ο. ἀπαλλάττεται. ΓΘ 5υθ]θοϊ 15 ἰο θ6 ἴουηά [ἢ οἱ ἰα- 

τρευόμενοι, διι0], α5 αΥὉ πη 67 οἰ7 6. ΜΨ Ὠ]Οἢ, θοίησ ᾿ηἀ6 ἢ η1|6, 

ἰατρευόμενος 15 Δα ἀρ ΤΘΔαΙΪν οἴνθϑ ρἶδοθ ἴο ἃ 5: πραγ. 

ἴο Θχρίϑίη οὕτως. ἀρχήν, οπιΐηπο, θα οὨ]οῆν ἢ ηδρ- 

δίΐνοβ. Οορ. ϑορῃ. Απίρ. 92. 

ἐΐ6 ποί ουθη ροδ865ϑῖηρ 1 αἐ αἰΐ. 

τὴν ἀρχὴν μηδὲ κτῆσις; 

1). ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἣ δίκη. Ἦδρο αἰϊοίαπι γΌ] ΟΥ̓ ΙΗ 

1πηἸϑ[1οη6 ΘΙ ΘὈχδίατη 6586. ἀοοαιϊ ὙΥ γι Θηθδοἢ. δά Ρ]υϊαγοἢ. 

ἀδ βϑῦᾶὰ πΠιπλ]η15 να ]οία, Ρ. 99, 1[4110. 

ἘΣ. οὗτος δ᾽ ἦν, διιξ ἐΠιὶ8δ τας, ἰ. 6. ἐἢ)8 15. α5 τῦὸ ργυσνοά, 

ἢ τῦῆο, οἴα. 

419 Α.. διαπράξηται ὥστε. ΤῊΪ5 γοτῦ δηα ἐκπράσσω 816 οἴἶδπη 

[Ο]]ονγθα Ὁ ὥστε ὈΘίΌΤΘ 8ῃ ᾿πβηϊνθ. Οοιρ. ϑορῃ. Απίσ. 

9095. υτὶρ. ΑἸοοβι. 298. 

{|Κ6 1Π15., ἢ ἃροάοβὶβ ἰο ψῃ οι ἂν ὈΘΙΟΠ 95 15 ἴο 6 βυρρ θά ’ 

ὥσπερ ἂν εἴ τις. Ι͂η ΡὮγαΞ08 



172 ἀόποῖλθ. τ 

ἢ6ΙῸ διαπράξαιτο 15 ἴο θ6 ταροαίθα. Α {{||6 θοῖον ὡὥσπερα- 
Ν »Ἂ οἵ [ον “Ὁ 2 “ ᾿, νεὶ παῖς ---- ὥσπερ φοβοῖτο ἂν εἰ παῖς εἴη. 

Β. τὸ ἀλγεινὸν αὐτοῦ καθορᾶν 1ῖ5 Δ΄ 464 ἰο Θχρ]αΐη τοιοῦ- 

τόν τι. αὐτοῦ ΥΘίοΥ5. ἴο δίκην διδόναι, ἸγηΡ]164 ἴῃ δίκην, 1ι5ῖ 

8θονθ. 

15. Ποΐ ὈΠΟΟΙΏΙΠΟΏ ἴῃ ΘΟΠΊΡΔΙΊΒΟΗΒ, [ὉΓ τοῦ συνοικεῖν μὴ ὑγιεῖ 

μὴ ὑγιοῦς σώματος 5Βίδη5, νγ»] 1 ἃ. ὈΙΓΟΥ ΠΥ ννὨ]Οἢ 

σώματι, ἸῺ ΟΥΘΙ ἰἴο ρῥΓθνθηΐ {πΠ6 τϑρϑίπμοη οἵ συνοικεῖν. 

Οοτηρ. 455, ἘΣ, ποίβ ; ὅορῃῃ. Απίρ. 75 ; δῃὰ ϑορῃ. ᾧ 186, 

τ πο πο, Πρ Ὸςφ τ᾽ κα. 461. ΒΕ. 9. 

(Ὁ. παρασκευαζόμενοι. "ΙΒ νοΥὉ οδῃ Ρ6 [Ὁ] οννθά ὈῪ δῃ 

δϑοουβαΐνο, δηἀ ὈΥ͂ ἃ οἶαυϑθ ὈθρΊηηϊηρσ ἢ ὅπως. ΤΠΘ ἔνο 

ΘΟΠΒΙΓΟΙΟΩΒ Δ1Ι6 ΠΟΥΙΘ απηϊ6α. ὅπως ἂν ὦσιν, ἐδ ηιδαη8 

τὐΠογοῦψ ἐΐοῳ ηιαν δα. 

γΘΙΌ ΤΥ Ὀ6 υπηϊΐθα ννἢ [ἢ 6 ρΔΙΠΟ1ρΡ16 ΟΥ ᾿ηΠηϊῆνα οἵ εἰμί, 

ΟΥ ψν]ἢ ἃ 5:Πρ]6 ρΙΘαϊσαίθ, ἃ8 ἤθῦθ. Οοιηρ. ϑορῃ. ΕἸἸΘοίσ, 

261, ποίθ ἴῃ τὺ δα. 

ἘΣ. τὸν ἀδικοῦντα. .. διδόντα, ἐδ6 οη6 τὐἶο, ἐπουσῖ, ἢδ 

σοηιηιδέδ {6 σγοαίοδέ ὐγοη 8, δΏΠ ΟΥ̓́Θ πὸ ριμιὶδ]ηιοηὲ ΤΟΥ͂ 

ἐἠθηι. 

Α. αὐτὸν ἑαυτὸν... . φυλάττειν, οἴο. ΠῸΥ οη6 πδοα5 ἐο Κεορ 486 

σιαγαὰ ἐδροοϊαϊϊῃ ΟΥΟΥ Πιηιδοί, ἰ65δὲ ἢ6 αοὲ τιι)ιδέϊῳ, οἡ ἐἶι6 

σγοιπά ἐπαΐ (1 Π6 50 8οῖ) λ6 τοἱϊί ὅδ ροβ868556ἀ ὁ α βεγΐοιιϑ ὦ 

ουϊ. 6 ϑυρθ]θοί οἵ φυλάττειν 15 τινά, 1] νν ΙΟἢ αὐτὸν 15 

ἴο Ὀ6 Ἰοϊπ6α ; δῃὰ {π6 βϑῃηθ ΟΥἸββιο οὐ [η6 ᾿Ἰηἀθ ἤμη!6 58}- 

συμβαίνει μέγιστον κακόν. "ΓΒ 

φαίνεται, 50. ἀποδεδεῖχθαι. 

θοῦ οσσυϊβ ἃ ἔθν 11η65 βίον. ὅπως μὴ ἀδικήσῃ. ΟΠΘ 

ΜΗ. Πα5 ἀδικήσει, Δ Οοἠ6 οἴ ποιήσεις Ἰυδί ὈΘΙονγ. ΤῈ οἱά 

ἀοοίτιπα οἵἩ ἴθαννθβ, [πὰΐ ὅπως μὴ οαπηοί Ὀ6 [ὉΠ] ονγθὰ ὈΥ ἃ 

γϑι δουϊϑί βυδ]αποῦνθ, θὰΐ γθα 65. ΘἰΠ61 ἃ δοοοηα δουῖβί 

ΒΒ] πον οὐ Γαΐατο ᾿παϊσαΐνθ, 15 πον Θχρ οαθα ὈῪ 8ἃ]] τϑ- 

ΒρΡΘΟοίΔ0]6 βοΠ οἶδ 5. 

Β. ἢ πῶς λέγομεν. λέγωμεν, Μν Ὠ]Οἢ ΒΘΙΓΚΟΥ ργοίθυβ, ννουἱά 

6 ΘαυΆ}ν σοοά Ποῖθ. (ὐοιηρ. τί φῶμεν, Ἰυδῖ ὈοΙονν. ΤῊΘ 

ἀἸβδυθηοθ ἰ5. πη΄ πῶς λέγομεν --- τολῆαὶ 856 ΟἿ ογρὶπίοη ὃ 

πῶς λέγωμεν, τυ᾿αΐ 5Παἰΐ το6 δα 5. ννθδΐ οαρῃϊ το θ6 Οὐχ ορὶη- 

ἰσῃ ὃ ψνιαΐ αν νν σοοα γϑάᾶβοῃ ἰο Ὀοϊϊονο ὃ 
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(. εἰ μὴ εἰ. ““οιηθίτηθθ ἃ βθοοπμά εἰ [Ὁ]]ὺνν5 εἰ μή, ἃ8 

ΤῊ  ὐν οὐ. ΜῈ ὁ 611. ἀ; Κ. ὁ 840,. 5: ὅ} 0 Ὴ 
ᾧ 667. 9. Ξ.14110., οη ϑ'γιηροβ. 205, ΕΣ, βᾶγϑβ : “" ΑἸΐθγυμη εἰ 

Το τηδρὶ5 δδιη τα! ἱποθγίδπι, αἱ φαοα ΘΧοθρί!οηὶ ΘΟΠ61- 

ἘΠοηθίη 8Δα]1οἸαί.᾽ ἐπὶ τοὐναντίον. Δοοογάϊησ ἴο 518|}0.; 

χρήσιμον εἶναι 15 ΠΘΙῈ ἴο Ὀ6 Βυρρ[]64, ἀπ [ῃ6 οἰαιδθ κατηγο- 

ρεῖν δεῖν, ὈΘΙησ ΘΧΡΙΔηδίουυ οἵ τοὐναντίον, ἴΌ]]Ονγ5. ψΠουΐ ἃ 

σορυΐϊα. Βαϊ {15 γον οἵ (Π6 σοῃβίγυσιοη ογθιοο 5 δεῖν 

Τι τὺ θχρ αϊπθα ὈΥ Βυρρ γἱηρ οὐ χρήσιμος... ἡμῖν ΘΔ 

ἴη Ἰπουσῃΐ ΜΠ εἰ μή τις, Θἴο.. ΟΥ̓ΪΠ ΟἴΠΘΥ νγογάβ, Ρ]δίο, ἴα: 

ἀϊουβ οὗὁἨ Ὀγθν!ν, ρτοσοθθάβ 85 1 μ6 δὰ ἰογροίίθη 81] οἵ {πε 

βϑηΐθῃηοθ ριθοθάϊησ οὐ χρήσιμος. ΕῸΤ πιακῖηρ α ἀδίοιηοο, 

ἴα... -. γἠορίογὶς 8 οὕ πο τι86 αἱ αἰΐ [0 τι5 (ΠΟΥ 15 11 οἵἩ δὴν 

0.56). τ716585 οη6 5]οι[α διρροδθ, οπ ἐδ σοπίγαγ, ἰδαὶ ἢ’ 

οτρ] ἰο 6 απ ἀσοιιδοῦ Πγ8ί ὁ αἰΐ 9} ̓ ήηιδεῖ[, οἷο. 

ἀεί. ΙΘΥΘ ἀεὶ ΞξΞ αὐ απῷ ἐΐηι6. 

ἃ Ἅ 
ος αν 

ἀλλὰ παρέχειν μύσαντα, 

δία. διέ ἐο ρσῖυε ΠἸηιδοῖ τ». τοϊέ, δ ἐγ65 οἰοδοά απ ηιαη- 

ιϊΐν, αϑ ἰο α ρ]γδίοίαη, οἰο. μύσαντα ΘΧΡΥΘΒΞ65. ΘΠΔυ 8 Π6Θ 

οἵ συν ἢ ἀθίθυγη!πδί!οη., {Π 6 ̓ΠΡΙΌΒΒΙΟΠΒ ΘΟΠΟΘΙΏΙΏΡ' 

ΡδΙη ἀοτνθα πῸμ] 1Π6 βθῆβθ οὗ βισῃΐ, δηὰ {π61γ οῇδοίβ ἴῃ 

να ΚΘηϊησ ΓΘβοϊαοη, θοῖησ ἴῃ ργθνθηίθα ὈῪ [ῃ6 ψ1}} οὗ 

Π]ΠΔΊ 0 5Ππ|5 15 θαυθϑθ. Οὐρ. ΞΌρΡἢ. Απίρ. 421. 

Εὰ. σοι ὁμολογεῖται. ΠοΙηἀοτ ἀηα οταν νου! Θχοϊαάθ 

σοι τοι ἴ[ῃ6 ἰοχί. [τὸ θ6 [π6 ρθοπαβίῖς ἀδίϊνθ, ἃ5 1{ 15 

6816 4, [Π6 5686 15 707 ψοιι, 1. 6. 1 απὶ τοϊἱἶηρ ἐο οτοη ἰο ψοιι 

ἐμαί ἴλ6Ὺ ἄστθθ νυ ναὶ ννὰβ 8814 Ὀθίοσθ. τοὐναντίον, 

οίο. 1 οα 1Π6 οἴμϑθι π8ηα, βᾶγ5 ϑοογδίθϑθ, οπθ ννοια Ὧο 

ΘΥ1] ἰο δηοίπ 6 :, ἢ τηυϑί βᾶνθ ἢ ὈΥ 1ῃ6 856 οἵ τῇθίους 

ἴγοπ] ρα ὨἸβῃμηθηΐ. 'Γιι5. [ἢῃ6 τθίουοίδη5, γνπο ρίασθ {Π6 

ναὶαθ οἵ {Π6 1} διΐ ἴῃ ἀοϊησ σοοά ἴο ἃ [6 πα, ἃηἀ Παυγηϊηρ 

8) ΘΏΘΙΏΥ, 40 181 [Π68 ΘΟΠΙΓΔΤΥ : ἴΠ6Υ ΠΥ {Π611} ἔθη ἀ5 ὈῪ 

ΒΆΜΙΠησ [Π6Π} [ἸΌΤ 1π51106. ἃ Π4 ἀο σοοά ἴο {Π61} ΘΠΘΙΏ165 ΒΥ 

[η6 ορροβιίθ. ΑἹ] [ῃ15 ριόσθθαβ ἀροὴ [ῃ6 ριτϊηοιρίο5 

τϑραγα ἴο υδίσθ δηα Ἰη]υβίοθ ψ]]ο ἢ ΡΟΪὰΞ Ππὰ5. ὈΘΘη ΘοΙη" 

10 
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ΡΟΙΙΘα το δάτη!. Τὴ ρθη Πμ6βὶβ ἐὰν μόνον . . . εὐλαβητέον, 

ὃ5 υηδοιβίοοά ὃν Βυϊίπηδηη, διηοιηΐβ ἴο [Π1|5: {πᾶΐ {85 

γηΘ Ποά οὗ ἀοϊπρ' 6υ]}} ἴο ἃ ΘΏΘΙΩΥ͂ 15 ΟἸΪΥ ΔΡΡΙΙΟΆΡ]6 ἴῃ οᾶ56 

(ῃΠ8 ΘΗΘΙΥ ΨΙΌΠΡΒ ἃ {Π|14 ΡΘΙΒΟΗ ; [ῸὉΓ θη [Π6 ΘΠΘΙΩΗΥ͂ 

ΤΟ σΒ [ῃ6 ΟΥΑΙΟΙ ΠΙΙη56]}, ἰο ἀο 6ν}} ἰο ἢΐτη {π5, ΠΔΙΏΘΙΥ, 

ἴο 5ᾶγ 6 ἢ ἴτοτὴ 1ι51106, σου θ6 θαΐ δχροβίησ [Π6 οὐδῖου 

ἴο ἔγ6 5} 1] 165 ἔγοτλ ἢ. ΒΥ τῇηθίοτιο, [ῃθη, 6. οδηποί 

ϑ81η 1Π6 ροϊηΐ 8 ἀθβιι85, ΠαΠΊΘΙΥ, ἴο ἀο 6υὺ]} ἰο ἢἷβ δάνϑ - 

ΒΔΙῪ ὙΠ Πουὺΐ 1Π] ΤΙ σ ὨΙΓη56] 1. μεταβαλόντα, ηιμέαΐα Υα- 

ἐΐοηθ, υἱοϊδδῖηι. (ΟΟἸΏΡ. μεταστρέψας, 456, ἘΠ. Ἰε ἄργθθ5 
ἢ (Π6 βυθ]θοῖ οἵ ποιεῖν. ΓΘ δϑυπάδησθ οἵ νψογαβ ἴο 

ἀθηοίθ ορροβιίίΐοη 15 νου οἱὗὨ ΠΟΙΙΟΘ : τοὐναντίον, αὖ, ἀηὰ 

(Π15 Ρδ.ΠςΟΙΡ16. ἐὰν δὲ ἄλλον, εἴα. δὲ οἶδ τοϑυσηθϑ {Π6 

5] οὐ ΔΙ υ ἃ ραυθηΐμοβὶβ. Τὴ6 56η586 οὗ [π6 ἢγβί ραγί οὗ 

[ῃ15 Βθῃΐθησθ 15 ἃ5 [Ὁ]]}ον5: Βωέ οη, ἐΐδ οἰἤοῦ παπά, αραΐῃς 

ἱῇ, γουογδίηρ {1.6 σαδ6. οπ6 ᾿α8 περ ἰο ἀο ἤαγηι ἰο ατῷ ῬΕΥδΟΉ, 

ι0},61}.6 7 Θ᾿ ΘΉ1}} ΟἹ απ οΉ16 τυ Ποπιδοθύυογ", ----- ρΥουϊα δα ομἶψ Ομ δ6 

ποΐ ᾿ϊηιδοῖ  τὐὐοησοά ὃν ̓ υἷδ ὀπδηιῳ ; ον ἐδιαΐ ηιιιδὲ ὃ6 σμαγα θῶ 

αφαϊηδί, ---- ἡ, 1 δαν, απ Θπθηὶψ το αποίϊιον', 6 ([μαΐ οἰ 61) 

ηυδὲ ῬΥΟΟΊ6 ἴηι. ΘΌΘΥΨ τσαῃ!, ὃψ ἀδεα απὰ τυογά, ἐπαὲ ἴδ ([μ6. 

ΘΩΘΙΩΥ) 5,87 ποί ριμιϊδ]ηιοτξ ΠΟΥ σοπιθ ϑοίογο {1ι6 ἡμᾶσο.. 

Α. ἀναλίσκηται. 'ΤῊΪΒ. δοοογάϊησ ἰο Οὐἴᾶγν, 5. 8η ἴ50- 48] 
ἰαϊβα ᾿Ἰηβίδηςθ οὐ [πΠ6 γῃϊ44]6 οἵ ἀναλίσκω υ864 ἃ5 [Π6 δοίϊνγορ, 

84 ἰο 6 δἰίθσθά ἰηΐο ἀναλίσκῃ. ΓΒ ψογὰ δηά ἀποδιδῷ 

816 ἴὴ ἃ αἸΠδυθηΐ ἰθῆθα [ΠῸΠπὶ [Π6 δουῖδίβ ρυθοθάϊηρσ, ἃ8 Θοη- 

ἰδἰη!ησ [Π6 βισῃϊποδίοη οἵὁἨ σοῃίπαδησθ, νν]οἢ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 

ΤΑΙΠΘΥ ὈΘΙοηρΒ ἰο μὴ ἀποδιδῷ ἰαἰκοη ἰοροίῃου μη ἴο {ΠπΠ6 νϑυῦ 

1η 1[5611 

(Ο. νὴ τοὺς θεοὺς ἀλλά. Οοαρ. 466, Οὐ, ποίδ. 

τερόν σε φῶμεν... σπουδάζοντα. ἘΟΥ͂ γΘΥῸ5 τηθδηϊησ ἴο 5ρθαϊς 

Θοηϑίγαθα νυ] ἃ ρδ.ΠΟΙρΙ6, 566 Μί. ὁ 855, ΟΡ5. 2. 

μή τι ἦν, οἴο. 7 πιθη παΐ ποί {Π|6 βαηια δίαίε οΓἹ πιϊπια!, 5ΟΉϊ6 

Ο[ ἐἤοηι δοηια οπδ. απ οὐδιογ8 8δοηιθ Οὐ 67 (1. 6. 1 ΟἸ 5565 ΟΥ̓ 

, 
Το» 

Η 
εἰ 
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οὗ ταϊη4), διέ δαοῖ, ΟΥ̓ τι Ππαΐ α ρϑοιλαγ' δίαίε ὁ πυϊπά αἀϊ- 

γοηὲ {γοπὶ τοϊιαὶ ἐπ6 τοδί οΓ πιαπκῖπά παά, ἐέ τυοιιϊώ ποί δὲ 

θαϑδῃ ἰο πιαπῖγοδὲ ψοι" οτοη δίαίο οΓ πιϊπα ἰο αἀποΐ!ογ,. 

Π. ἴδιον ἧ. 'ΓΏΙ5. σοηδίποοη 1 ἤ, γν]οἢ ὈΘ]οησβ ἴο 

ἄλλος. ἐναντίος. ΘΠ 5111} ἡΜγΟΥά5, 15 Δαορίθα ἤοΥ6 Ὁγ ἴδιος, ΟὨ 

ϑοσουηΐ οὗ {π6 ῃοΐοηῃ οἵ αὐογθησθ Ἰγαρ 164 Ἰη 11. πε- 

πονθότες. ὥορ!. ᾧὁ 1957, Ν. 6; Οἵ. ὶ 887. α; Κι. ὁ 241] 

Ἐ.8. ΤΠθη [Ό]]ονν5 ἐρῶντε, θΘσΟαι56 δύο ΓΘ Πα 615 1Π6 ἀμαζηιν 

᾿Αλκιβιάδου: Αἴ [Π6 1ΠπΠ6 

θη Ρ]αίο ψουὰ ἤᾶγθ 8 Βύρροβθ {Π15 αϊδίοσιιθ ἴο 6 

οἵ᾽ [1ῃ6 ΡΘΥβοηβ ΠΟΙ ΒΕ ἹΚΊησ. 

5ΡοΚθη, ΑἸ θα ά65, [Πθη ἃ πηϑη οἵ ἰουυ δηὰ ἀρνᾶγάβ, πδα 

ΤΟΠΙΘΑ [Ὁ (Π6 ᾿αϑί {{π|6ὸ ἔγουῃ Αἰπθηβ, δηα ἰοηρσ Ὀοίοσθ ἰῃαΐ 

1Π6 ᾿π|]τϑον Ὀοίνγθθη ἢ δηα ϑοογαίθβ ἢδα οθαβθά. Ῥδαΐ 

ἸΠΠΙηΔΟΥ τγὰ5 οὗ {π6 ρυγαβί Κιηα οἡ {π6 ραιΐ οἵἨ ϑοογαίθβ. 

Ηδ6 58ν7 ἴῃ [Π6 γουηρ ΑἸΟΙδΙα 65 Πρ πδίαγα! ϑημἀουνηθηΐβ, 

84 Ποραἀ ἴο ψ]η Ὠ]Π ΟΥ̓ΘΥΙ ἴο [Π6 ἰονθ οἵ νψίβαοιη δηά νἱτῖαθ. 

Βαΐ ροΠ 168] δι] ΠΙΟἢ 84 ΠῚ5 ρΒΒΙΟἢ5 ὑγ6 6 Τη018 αἰϊγδοίίνθ. 

τοῦ Πυριλάμπους, ἰδ6 8οπ 01[|Π: Γγγὶϊαηιρ65, νυ ο5Θ Ὡδιη6 

νγ5 ΠϑηυβΒ. Ρυγ]αρθ5 ψγὰ8 ἃ νγϑα ἢν ΑἸΠΘπίδη, ἃηά ἃ 

ἔθη οὐ Ῥϑυϊοϊθβ. Ηθ τϑαῖθά ρϑδοοοῖζϑ (866 ΡΙυἱδγοῆ. 

Ῥουϊοὶ. ὁ 18 ; Αἴπθηθαβ, ρ. 597. Ὁ). δ5 ἀ14 Π15 βοὴ Ποϑιηὰβ ; 

8.η4 115. Βοίησ' [Π6ἢ ἃ πον δΙγὰ ἴῃ ατθθοθ, δἰἰγϑοίθα ν᾽ βιουβ 

[ΠΌΠἢ 50 [1 οὔ ἃ5 ϑραγτία δπὰ ΤΏθββαϊν. Οη [π6 ἢγβί ἂν 

οὗἨ 1ῃ6 τῃηοηΐῃ, πὰ αἱ πὸ οἴμϑυ {{π|6, {15 Πἰνπσ ρῥἰοίαγα- 

ΘΆΙΠΘΤῪ νγὰ5 Ορθῃ ἴο ἃ|]1. 1)6ηγ15 νγὰϑ ἃ5 πο ἢ δαπηϊγθα [ον 

Π15 Ῥθδυΐυ 85 οη6 οἵ ΠΙ5 ρθᾶοοοῖβ. Ηθποθ [Π6 ριον ἴῃ 

Αὐ᾽βίορῃ. ὕαβρβ, 97 (δοίβα βθυθηίθθη γϑδγβ θϑίοιΘ {Π6 ἀαίθ. 

οἵ [Π15 ἀἸα]οσιιθ) : καὶ νὴ Δί᾽ ἢν ἴδῃ γέ που γεγραμμένον τὸν 

Πυριλάμπους ἐν θύρᾳ Δῆμον καλόν, ] ἰὼν παρέγραψε πλησίον, 

“ς Κημὸς καλός.) 1. 6. ΘΙ ἢ6 Πηα5 νυ θη Δῆμος καλός, ““ Π6- 

ΓΩῸ5 15. ῬΘδα Ὁ]. 6 νυ τ]65. ο]οβα Ὀγ 1ΐ, “ς Κημὸς" ---ἸΠ6 10ρ- 

ΡΙΘ66 οὔ Π6 Ἰαάσϑ᾽Β θΆ]ΠΠοἱ- ΠΧ ---- “. 15. θαι! α].᾽) ῬΥΥΠ]διηρ68 
50 νγὰβ σοηϑι ἰθυθα ἃ5. Πα Πἀβοιὴθ 84 ἃ5 ἰᾶγσα ἃ Ἰηδἢ ἃ 8ΗΥ͂ 

ἴῃ Αϑια, νον πὸ νγθηΐ ΟὨ. ΘΙῺ θα 55165 10 [Π6 στθαί κίηρ ἀμ 

- 
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οἴμοῦβ. ((Πδυυηάθβ, 158, Α, 1ἢ δηοίμου ρϑύβοη οὗ [Π6 

ὨΔΙηΘ. 6 ποΐ τηθδηΐ.) γε ἢμπᾶ ϑίηιβ οοιητηδηθίησ ἃ 

ΘΆΠΘῪ ἂδί υρυιβ, θοίοσθ {πΠ6 ὈδΈ6 οἵὁἨ Οπιάμβ8, ψ οἢ Πᾶρ- 

ΡΘηθα 1ηὴ 394 Β. Ὁ. (Π,γϑίαβ 46 Βοῃΐβ Αὐὶβίορῃ. ᾧ 25, Βεκ- 

ς΄ Κοι) Τα οδ]θοί οἵ ϑ'οογαίθα ῃθῖ8 15 ἴο ἴβᾶοῇ (81Π16165, 1 

ἃ ΙΔ Τα] νὰν, [παΐ μα [δεῖ οοηβίταϊηθα ἴο [Ο]]ουν Ηἷἶ5 οδ]θοῖ 

οἵ αἰϊδοῃιηθηΐ, ρὨ]Οθορυ. θΊ υ 11 1Θδ 45. Πῖτὴ ; Ἰαϑί ἃ5 

ΟΔ]Π1ο]65. οθουβ ἴπ6 ψὨϊηη5 οὗὁἨ {π6 ρβορίθ. [Κηον μοί ΨΠΥ͂ 

ΑἸ ΙΔ 465 15 Βτουρἢΐ 1η, ὉΠ]655 10 6 Ὁ {π6 τϑᾶβοη ψΠὶοἢ 

Αϑί πᾶ5 σίνβθη : {πΠαΐ, {πουσῇ δ5146 ἔτῸ ἢ Ὦ]5 τηδῖη οδ]θοῖ, 1 
ΒΘΥΥΘ5 (0 ρυΐ Θοοϊαίθβ ἴῃ σοηίταβί νυ [Π6. ΡΟ] ΠἸοἰδη5. δηά 

ΟΥ̓ΔΙΟΥΒ. “41 Ιονθ θθδυίυ οἵ πηϊηα.,᾽") 6 5808. “"1ῃ ΑΙΟΙΡΙ8α68, 

ταϊῃ δη4 Ἰυϑίισθ. ἴὴ ρὨΠ]ΟΒΟΡἢΥ : Ραΐ γοὰ ἴον βχίθυμδὶ 

᾿Ρθϑαίΐν ἴῃ Ἰ)ϑηηυϑ, ἃπα δη ἱσπογδηΐ, απ]υϑὲ ΑἰΠμθηΐϊδη ρθορίβ.᾽ἢ 

ὅτι. . «οὐ δυναμένου. 'ΓΠΘΓΙΘ 15 66 ἃ σοΟηὈΒΊΟη οἱ ἴνγο 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΉ5. ὅτε. . . δύνασαι, ἃ δυναμένου, νυἹΠοὰΐ ὅτι, ΘΟῊ- 

ρτυθα ΨΠῊ σου. ὅτι ἴῃ5 ῬΘσΟΙΏ65 ἰ4]8. 

Α. τῶν ἑτέρων παιδικῶν. ΓΘ Ἰαἰίου ψοΥα σου Πᾶνα ἂπ 482 

Ποηθϑί 56η86. ἔμπληκτος, ἤεῖῖίο. τ ᾿ὰβ {Π18 56 η856 ἴῃ 

1. γ5ῖ5, 214, Ο (θυ 11 15 Ἰοϊηθα ἰο ἀστάθμητος), ὥορῇ. 

Αἴαχ, 1858, δπα βἰβθυθῖθ.. 
Β. ἐκείνην ἐξέλεγξον .. . ὡς, γεξιέο ἢδγ (ΡΒ]ΟΒορΡ ἢν) ἀπά 

δΠοιο ἰῃαί. 66 467. Α. 

(7, ὦ Σώκρατες. Τὴ6 56η586 159 Ο δοογαίεθδ, ψοῖι δθθῆι ἴο 

ἐαΐα αἷγδ τπρροπὶ ψοιγ 861} ἴηι ψοιιγ" ἀϊδβοοιιγ 568. δοῖηρ ὅπ Ὁ 7 

ἐγ}, ποϊΐηρ διέ απ παγαηριοῦ ; απὰ ἧπ ἐδ 6 ργοδθηΐξ 1η- 

δίαησο ψοῖ ἡιαΐθ ἐΠν8 παγαησιια δόσαιδ6 ἐδ 8αηϊ6 ἐδηρ᾽ ἢα8 

δοζαϊ!οη, Ῥοῖλιι5, τοϊνΐοῖι, 6 βαϊά,, δ6 {611 αἰογ σίαξ ἴηι γϑϑρθοί ἰο 

οψοῖ. Πα ἢτϊβϑί οαιβθ τϑ]δίθϑ ἰο {πΠ6 σθῆθυδὶ ΠδθΙ οὗ ὅοο 

'γαῖθϑ, νγυῃ]οἢ, ἃ5. ΟἍ11160165, Ἰυάσιίηρ Πῖμη [Ἀ]|56 ]γ, βᾶγϑ.) νὰ 5 

{πα οὗὈ ὈυϊηρΊηρσ ἃ τηδῃ ἰηΐο ρϑυρ᾽  χ! ν ὈΥ ΒορΠΙβί σα! Υρα- 

χηθηΐβ9 ἃηἀ 1ῃ6η οὗ σγτονίησ οὐ ἢϊτη, ἃ5 ἵγουη ἃ ᾿Ο ΘΙ γλΟΥ“ 

ἃ στοαηά. '"ΓΠΘ βθοοῃά οαιβθ 85βθυῖβ [Π]5 10 6 [6 ἴῃ (ῃ6 

Ἰηδίαποθ οἵ Ροῖιβ. δημηγόρος (οοΙηρ. δημηγορικά, 482, 1) 
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Ἰηθ8η5 ΟΠ6 ΨΟ, [πὸ ἃ ρορυϊδὺ ϑρθᾶϊκθι, σϑίῃβ 15. 6 η68 

ὈῪ ΒοΟρΠΙβίυυ δηα ργθίθησθ οἵ Ποῃδβίυ. ταὐτὸν παθόντος 

[τ 565 [Π6 στουηά ΟΥ̓ ἰδ ἴῃ8 οσοδβίοῃ ἢν ϑοογαίθϑ 1π- 

ἀυ]σθα ἴῃ [Π15. 5ρ|1]0. 

τ 0. ὅτι ἀγανακτοῖεν ἄν, εἴ τις μὴ φαίη, δεύοαιδε ἐΐαν τοοια 

δε αἱδρίοαδοα 1 απῷ 016 τῦόῦ ἰο γϑῴιδθ6. ὙΝν1ιμουΐ ἂν [Π6 

5686 ψόοῦια ὃ6, ἐμόν τ06γ6 ἀϊδρίοαδεά. ΝΥ Δ ἄν, {ΠπΠ6 νυ, 

1Γ ραΐ Ιηΐο ογαίΐΐο γεοοία, νου Ὀ6 ἴῃ ἴπ6 ορέαξυε ; “ιϊπουί 

ἄν, ἴῃ [ῃ6 ὑπαϊεοαίἧυο. Οομρ. 461], Α. 

ΕΣ, σὺ γὰρ τῷ ὄντι, ὦ Σώκρατες, οἴο. ΓῸΥ, Ο ϑοογαίο8, 

1,116 γοι, ῬΥΟ[655 [ὁ δ ἴπ ριιγϑιιῖ! ὁ {1.6 ἐγιέϊι. ψοῖι ἐπὶ γεαϊὲ- 

ἐψ ἔμγη (ἐ 6 σοπυογβαΐξϊοη) ἐο διιοΐ, υμΐσαγ' απὰ ροριίαγ' ἐδιἴηρ8 

(5 {1ι686. το]νΐο], αγὸ ποὶ δεαινε(μἰ ὃῳ παίιγο, διέ ὃψ ἰαισ. ἘδοΥ 

φορτικά, σοἴηρ. ΜΙΟΠ6]1] οα Αὐϊβίορῃ. νναβρβ,ρ 66. [ἴΐ τηὰν 

6 {ταηβϑίθα, α͵5ϑο, αὐδαρσγεοραδίο, αἀὐδριδέϊησ. ὍὥὍσθο]. φορτι- 

κά ἐστι τὰ βάρος ἐμποιοῦντα, ἃ 50 Αϑί, 5΄4110. [{ 15 Ἰοϊπθά 

ὙΠ δικανικά, ἦπ ἐ}ι6 δίψίο ὁ ρἰοαάϊηνσβ, ἴῃ ῬΙαίῖ. Αρο]. ϑοογ. 

9, Α. δημηγορικά, ὅσῇο]. τὰ πρὸς τὴν τῶν πολλῶν βλέποντα 

ὡς τὰ πολλὰ δέ. δόξαν, 1. 6. 1ηὴ 1ῃ6 5ίγ6 οὗ ἃ δημηγόρος. 

δὲ 15 ΤΥ Ϊγ ἰουηα δἰϊον [πΠ6 {Π|γὰ νγοτὰ οἵ {π6 οἴαυβθ. Ηϑυθ, 

Πονθυθῦ, ὡς τ. π. 816 1 ἃ ΠΊΔΠΠΟῪ ΟΠ6 ψοτ. ὅθ ῬΟρροῖβ 

Ὠοΐθ Οἡ ἐν τοῖς πρῶτοι δέ, ΓΠ Πυογά. 1. 6. 

4838 ΑΑ. τοῦτο τὸ σοφὸν ἰ5 'ἴῃ Δρροβίοη ἢ 115 τοϊίνθ, θ6-" 
ἴὴρ δἀαθά ἰο θχρίαϊῃ 1. κακουργεῖς ἐν τοῖς λόγοις, ψ01 

ἀθαΐ μηξαϊγίῳ ἦπ ψοιγ αϊδοιιδδὶοη8. ὑπερωτῶν, αϑδ[ῖηρ 

δίγίψ. Ἦδ 588γυ5, {παῖς 1 ἃ ρϑύβοῃ 5ρθᾶῖκβ οἵ δηγυίῃηρ ἃ5 αἀο- 

οοΥἀΐηρ ἐο ἰαιο. ϑδοογαῖθβ οἤδησθβ Π6 σγοιηα σαηηϊηρν, δηα 

8515. δθουίΐ 1{ αοοογαϊΐηρ ἐο παΐμγ8. ἃ 1Π6 σοηίτανυ. 

Πώλου τὸ κατὰ νόμον αἴσχιον. οἴα.. Πα γα] ν. τσλοη οὐ 5 8ροῖε 

ΟΓ ἐπιαΐ τον εἶ, τῦαδ ἤιοῦ πρῖῃ ἀσοογ ἀϊηρσ ἰο ἰαιῖο, ψοιῖι [ο]Π]οισοά 

“1.6 ἰαιυ ἀσεοταΐηρ ἐο παΐμγ 6. 1. 6. ἴὴ γοῦν αὐσατηθηΐ γοὰ 
ΟΠ] οννθα ουἱΐ ᾿ανν, ἃ5 1 1 σγοῦθ παίασθ. ἀϑί, ἢ βοῖηθ γθᾶ- 

50. ὙΥΊΒΠ65 ἴο Θ΄ 56 τὸ κατὰ νόμον ἃ Πα κατὰ φύσιν, νν ἢ ἰαδί 

ὙγΟΥ 5 Δ1Θ ϑνϑηι:᾽ Ἰῃ ΒΟΠῚ6 ῬΟΟΚΒ. ΤΠΘ. 56η886 νου! {Πθη 
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06, ὕπθῃ Ῥοϊὰβ βροῖκθ οἵ {πὰΐ γῇ] ἢ ννὰβ ποτ ὑρὶγ, γοὰ 

αὐσοά {π6 ἴαν,, ἷ. 6. γοὰ 5ροκθ οἵ {παὶ ψῃΐο νγὰβ ὈῪ ἰανν 

ἸΩΟΥΘ ὈΡῚγ. ΕὟὌΓ [Π6 ρῆγαβθ, διωκ. κατὰ νόμον, Θοηρ. ἈΘΡυΌ. 

ὅ. 494, Β. κατὰ τὸ ὄνομα διώκειν, ἐο ριγδιι6 απ ἡπφιῖγῃ ας 

οογαϊηρ ἰο ἐλ Ἰοἐέογ, ἀνα ποί [πΠ6 Ιάθα. ΕὟΥ ἐδιώκαθες (τ ὨϊΟ]. 

ἘΣ ΒΙοΥ οἡ Μβαθα, 1806, γτοραγὰβ ἃ5. δῇ δοιϊδί, θαΐ γνὨ]οΣ 

Π6ΙΘ βθθηβ ἴο 6 δὴ ἱιηρογίθοϊ, δηα 115 Ἰηβηϊῆνο, ἔπατῃΥ- 

Ρῃτοη 15. 1), ἃ ρτβθβθηΐ). 1 Ῥδσ ἰθᾶνθ ἰο σϑίδθιυ ἴο ΤΥ ποῖθ 

οα Απίροῃθ, 1096, βεοσοηά βαπίοη. τὸ ἀδικεῖσθαι. οἷον, 

ουρΡῊ ἴῃ πὸ ΜΆ... 15 δἀάθαὰ Ὀϑίογτ τὸ ὈΥ βθνϑσαὰὶ θα! ουβ, 

δ δδβιϑίβ [ῃΏ6. 56η56 ; ἱπουσῇ ψιπουΐ ἰἰ ἀδικεῖσθαι (ἃ ρᾶγ) 

ΤῊΔΥ δ6 Τοραγαρα ἃ5 δά ἀθα ἴῃ ἀρροβίοη, ἴο δχρίἰη πᾶν (18 

σθηθταὶ 1464). Βοίηρσ ριοπουησθα ΒΥ ἴῃ6 50 ῦ065 πκ6 {Π6 

6 παϊηρ ον οὗ κάκιον, οἷον Υη]σἢϊ ΘΆ5}}Υ θ6 Δβογθϑα ὃγ {παὶ 

γγοΤα. 

Β. οἱ τιθέμενοι τοὺς νόμους. θα 488, Ώ. , 

(Οὐ. ἐκφοβοῦντες. ΑἸΘΥΙ [η15 νοῦ, τε βίδῃπαάβ ἴὴ ἃ ίονν 

ΜΗ5. [τ 5θθῃὴβίο ἤᾶνθ Ὀθθὴ δἀάθα ἰο ἀο νὰν ψ] ἢ [Π6 
ἀϑυπάθίοη : ψὨ]Οἢ., Πούγθυϑυ, 15 ΔΙ] Ονν 0} ]6 Ποῖ, ἃ5 γΠαΐ [0]- 

Ἰοννβ 15. 8ὴ 1Π]Πυβίγαϊοη οὗ [η6 ἰογθσοίησ, ἀγαπῶσι γάρ, 

δίς. 1Ὸν ἐποὸψ αγὸ εοπίοηπίοα ἡ δον αγὸ ριέ οη αηὶ ἐψιαζὶν 

τὐλ θη ἐΐαψ αΥὸ ἡ [6Υ1οΥ. ἡ... φύσις. Θ'1Δ110. ΟΌΒΘΥν 65. 

“δ: οἶμαι 15 ΒοΟΙΠΘΊ 65 ἰηἰθροβθα θθίνγθθη ἃ ποὰῃ δηά 118 

8.016 ΟΥ ΡΙΘΡΟΒΙΙΟΗ. 

Ὦ. δηλοῖ. Νοί φύσις δηλοῖ, Ὀυΐ ταῦτα δηλοῖ, ἐδι656 ἐδ ἶηρ 58 

δῆοιο [μαι (Π6ὺῪ δῖ 8οθ. Βαΐ Ξ'ἴ41}0. δηά Αϑί σῖνθ [ῃ8 νϑιθ. 

Δ 1Π ΓΔΒ: ν6 56 η56 Ποῖθ. 1761ι456 ἐδῆηρδ αΥἵὸ ουϊάοπὲ ἰπᾶΐ 

ἴῃη6ν 816 50. 1. 6. [ἴ 15 ϑυϊἹἀβϑηΐ. 

ΕΣ. κατὰ φύσιν τὴν τοῦ δικαίουῬ͵ 'ΤΏΘ τα ἰαϑί ννογᾶβ, 

{Πουρἢ ἴῃ 411 [ηὴ6 ΜΞ... ἂῦθ Ἰοοκθά οὴἡ ὈῪ ϑθνθῖὰ} θα]ΟΥΒ 

ἃ5 1ἸηΘΓροΪαίθα. ἀϑί γϑίδ! 8 {Ππϑυὴ, ἰγδηβίαίηρ φύσιν δικαίου; 

πού ἐμ παΐιιγ6 ο[ }ιι5{166. αὶ παΐιγαΐ 7ιδέἴο6. ἨΔ γϑυηδγίβ, 

{πᾶ ἃ ποὰῃ φονθιηϊηρ ἃ ΘΘΠΙνΘ ΠΥ ΒΟΙΠΘΙΠη65 6 ΤῸ- 

50] να Ἰῃΐο δῃ δά]θοίνα ψυδ! γιηρ [81 ρΘΠ ΝΘ ; 8η4 οἸίθ8, 
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ἴῃ Πῖ5 βυρροτί, ΑὐἹβίορῃ. ΡΙ αἱ. 2608, ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν, 

ἰ. 6. ρσοϊάοη τοογάδ; Ῥμεάτνυβ, 210, Α,, σοφίας . .. ἀλήθειαν 

ὃν ἡμεῖς τιθέμεθα πλάττοντες, ΘΟἴα. πορίζεις. ἔγμα τυϊδαοηι. 

ΤῊΘ ΡΥΠΠΠΔΙῪ 146. ἃ5 ΗϑΙπαου οὔβθῦνθβ, 15 ΘΧΡΙΘΘΒΘα ΒΥ 

{π6 ραυίοῖρῖθ. 6 56η56 15. Νοὲ μοισουθῦ, ρΕΥἢαρ5. ασοογ ἀ- 

ἐπ ἰο ἐδΐαὶ ἰαιῦ το]ϊο, τοο ὁπαοέ, (ἸΠΘγ 6 Ὀγ) πιοιυάϊησ ἐδιο56 

αὐοη δ τι5 τοὐο ἤαῦθ {6 δεδὲ σὶξ8 απὰ ηιοδέ βίγεησίΐ, ; --τ 

ἐαϊῖησ ἐλθηι νη ἐ]ιοῖνγ ψοιιέι. δψ οὐ ἡπισαπίαϊίοτιδ απὰ 76 6] 6 Υ- 

465. 106 ἑαηῖθ ἐΐθηι α5 τῦ6 τοοιυἱά ἰΐοηδ, οῖο. ΓΘ ϑυπαθίοῃ 

αἱ ἐκ νέων 15 {πΠΚ6 ἃ ΠυΙΉ 6 Υ ΔΙΤΟΔαΥ ποίϊσθά : [Π6 οἰαθβθ 15 

δροχθρϑίιοαὶ οὗ [ῃ6 ἰὈστθροίησ. ὅ66 450, Β. ἴσως 5 υϑοᾶ 

ΒΑΤΟΔΒΓΘΑΙγ. 1Π6 [Π]ηρ θοιησ γοσαγαάθα ἃ5. σουίΐδιη Ὀγ (Ὁ]- 

110165. 

484 ΑΔ. ἀνὴρ, δοσογάϊησ ἴο ΄4}10. ἃπα Αϑῖ, 15 ἤθύθ υϑϑά ὑἢ- 

ΘΙΏΡ Δ ΙΟα]Υ ἃ5 ἃ πιατ, α ρόγδοπ. [ἴ{ σοηίθιηρί Ὁ 6. 6χ- 

ΡΓΘ556 4, ἄνθρωπος ψου]ά πᾶν θθθὴ οἤοβθῃ, ἃ5 ἴῃ 518, Ο. 

-- ἀποσεισάμενος ΘσΟηΐδΔΙη5 ἃ ἤσυγαο αἀγᾶνγῃ {ΠῸΠῚ ἃ ΠΟΥΙ͂ΒΘ 

ἐμγοιοίησ ὮΙΒ ΤἹῸΘΥ. 

ἐπαναστὰς, οἴο. (6 γδε5 τρ01. τι αἸὦ {τι7 7.5 Οὐμέ Οὐ Ἠιαϑ 6", 

γράμματα, ιὐγτίξοη, οΥ̓αϊπαλι668. 

--- ἰδὲ δίαυο τῃπαὶ ννᾶβ, 1. 6. 1015 Τὴ6 ψῇοβθ βριγ 6 Πδα 

οὐθοα Ὀν ἰαννβ ἀρδϊηδί ἡδίατθ. 16 δουῖβδίβ ἀνεφάνη, ἐξέ- 

λαμψε, ἀθηοία Δῃ δοίϊοῃ ὑνΠο  ν ̓ μἀθἤηϊθ ἴῃ τοσᾶγα ἴοὸ {{πΠΠ6, 

8η4 ἴῃ} ΔΏΒΥΨΘΙ ἴο ἐὰν γένηται ἴῃ [Π6 ῥτοίδαδβ15, ᾿ηϑίθαα οὗ 

ΡΙΘΒΘηΐβ οὐ Γαἰατθ5. "ΓΘ. δουϊβί, ἴῃ βοῇ σᾶβ65, ΓΕΡΥΘΒΘΙΪΒ 

8. ΘΘΏΘΙΑΙ τὰ ἃ5 ἃ γηδίίου οἵὗὁἨ ΘΧρϑυίθησθ ; [πΠ6 ρτθβθηΐ, ἃ 

Βου Θ᾿ Π]ηρ' ΟἿ ΟΟΟΌΥΤΙηρ Ιὴ [Πη6 Θχἰϑίηρ βίαίθ οἵ {πϊησϑ ; [Π6΄ 

[αΐαγθ, ἃ5. Βοιῃθίῃ!ηρ 516 ἴο ὨΆΡΡΘῃ, ἃ5 ἴπ6 οῇἴξδβοί οἵ δχὶβϑίς- 

Ἰη9᾽ ΘΔ 1568. 

ΒΒ. νόμος ὁ πάντων βασιλεύς. ΏΙ5 [ταστηθηΐ οἵ δῃ ὉπΠΟθΥ- 

ἴδ! ροθῖὴ οὗ Ριηάανβ 15 οἴθη τϑίθυγθα ἴος θϑρθοῖ! ν ὈγῪ 

ΡΙαίο. [τ 15 ἰγτϑαίθα οἵ δἱ ἰαῦρθ Ὀγ Βοθοκῆῇ, Ριηά. οὶ]. Π]. 

640. Βοροῖ τμᾶκοβ ἰἰ ΡΙΟΌΔΌΪΘ Πᾶΐ {Π6 νγνουαβ κατὰ φύσιν, 

ΟἹ Βοιηθίῃϊησ δααϊναϊδηΐ, θοΙοηρ ἰο [Π6 ρᾶββαᾶρθ ; φησίν, πᾶν- 

ἸῺ [Π6 ϑϑῖηθ βουπά, δηα δἰγηοβί {πη 6 βϑιηβ ἰθίίθυβ, ἃ5. φύσιν, 
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ΤΏΔῪ ἢᾶνθ σαυβοά {πᾶΐ ψοχὰ ἴο Ὀ6 οὐ! θα. οὗτος δὲ δὴ 816 

Ἰῃϊθυροβθά ὈγῪ (Ἅ1119165. ϑοιπθίμβίηρ ΠΠ|κ6 [815 [Ὁ] ονγθα ἴῃ 

Ριηάδι : ἐπεὶ Τηρυόνα βόας Κυκλωπίων ἐπὶ προθύρων ἙἘὐρυ- 

σθέος ἀναιτήτας (9) τε καὶ ἀπριάτας ἤλασεν. ΟΟΥΔΥῪ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 

τπαἱ ΟΔ]1|1|6165. ρϑυνθιθα {π6 βθῆβθ οὐ Ρίπάαν, Βαϊ 1ῃ6 βϑγὴθ 

ΟΠ] ἰ5 σΊνΘη ἰὼ [ῃ6 ψογάβ ἴὴ [6 ρ65, 10. 890, Α, δηά Αὐ|5- 

[1465 (ὦ. 69. Π᾽μάἀοΥ) Κῆηοννβ ἢῸ οἴμθυ. Τὴ6 βθῆβθ οὗ ἄγει 

δικαιῶν τὸ βιαιότατον, Δοσοτάϊησ ἴο Βοθοϊτῃ, 15 αογέ υἷηι 

πιαχῖήηιαηι, 7ι5έαηι θαηι 6] η.5 ; 1. 6. ἰαιυ ([1ῃ6 ἰὰνν οἵ παίασθ). 

ηιαΐο8 τ|56 ὁ} πιϊσἢΐέ, απὰ σαἰΐς ἐξ γίρἠϊ. ἄγει ἃῃμα δικαιῶν 

ἤᾶνγθ {ΠπΠ6 β8π16 οδ]βθοῖ. ϑοογαίθϑ 1ηἰθυρτοίβ ἄγει, θϑίον (488, 

Β), ἴῃ ἴΠ6 5θη886 οὗ εσαγγγψίηρ οὔ, ρίιυιάογῖησ, νι] ἢ. 15 βυϊθα 

ἴο 1πΠ6 δοίΐοη οὗ Ηρθιουϊθβ. Ηθπηοθ Αϑί ἀθυῖνθβ ἢ15 ἰγ85]8- 

[Ἰοης [6 αὐὶρὶξ 5. Υαρὶέ, δ διι0 7178 ἀρθΉη8. υἱοϊοη  5ϑέηιε ; 

ΜΏΘΙΘ τὸ β. 15 ἰτοϑίθα ἃβ. 8ηὴ δάνθιδιαὶ ρῇγαβθ. Βυΐ Αὐἱϑῇ" 

65. ὈΥ υϑίησ [Π6 Ορροβιίθ. ρῇταβθ, ἄγει τὰ δίκαια πρεσβεύων, 

ΒῆοννβΒ ἰμαΐ τὸ βιαιότατον ἴ5 αἱ ἰδαδί 1ῃΠ6 οδ]θοὶ οὗ δικαιῶν. 

τούτου ΤΟίοΥ5 [ὈΥνγατα ἰο καὶ βοῦς... εἶναι. 

Ο. Τὰ οἤδηροθβ οἵ υγηθθ 1 ΠΘ616 16 Μοῦ οἱἁἨ ΠΟΙ]Ο6Θ : 
[ ἘΣ , ᾿ ΑΝ Ἵ ᾿ τις . .. ἅψηται, . .. τῶν ἀνθρώπων, . . . εὐφυὴς ἢ; .- - - γίγνονται. 

ἡλικίᾳ 46 αἰαίε 7μυοητλ Ἰηϊ6]]Πσθηάαγη. [}}18 6416 πόῤῥω 
8: 

᾿ τῆς ἡλικίας οα51 μἰγα 7μυθηξμίοηι. δῖα]. πόῤῥω οδῃ αΚ8 ἃ 

σρηϊίνθ Ἰὴ ἴνγο το] ϑίίοηθ. 1. Τῇμαΐ οἵ [πΠ6 {πηρσ ἤγοηι τολϊοῖ, 

ΟἿΘ 15 ἴαι οἵ ; 85, Ρῃεάχγυβ, 298, 1), οὐκέτι πόῤῥω διθυ- 

ράμβων φθέγγομαι, τῳ τῦογἀβ αΥ6 πο {αΥῇ ἔγοηι ἐΐ6 βέψϊο οἵ 

αὐ γαηιῦδ. 2. ἼΠπαὶ ἐπ γοϑροοὶ οΓ τοῦ, Ομ6 15 [Ὧ δά- 

γαησοα ; 8ἃ5 ϑυιηροβίαιη, 217, 1). διελεγόμην ᾿'πόρῥω τῶν νυ- 

κτῶν, 1 σοπυογδοά ἰο α ἰαίο Ποῖ ὁ ἐδ πὲρ]; ἑπΐγα 4860, Α, 

πόῤῥω ἀεὶ τῆς φιλοσοφίας ἐλαύνοντας, αἰιοα 8 ριιδ᾽υηρ ΓοΥγισαγ 5 

ἦη, ρ] μη] οδορῆν ; δηὰα ἴῃ {Π6 ἰοχί ἴπΠ6 5θη586 οδῃ Ρ6, ἐο ἰο0 ἰαΐεο 

α ρογὶοά οἵ ̓νὲ5 ψοιίλι. 

Τὴ. καλὸς κἀγαθὸς ἀνήρ, ἴῃ 1μ6. χτηουἢ οὐ (Ἅ]Π1ς6165, ταθδη8 

4116 ἃποίμοι [Ὠηρ [ΠΌΤ νυ δ [Π6 βᾶϊηθ νγνουάβ νου] Ἰηἰθ πα 

. Δ υϑθα ὈγῪ βοοιαίθβ [ἴῃ θϑυ]θν {πρϑ 1π6 ορίϊηναίθ8 ὙΥΘΥΘ 
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80 681164. 1. 6. {Π6Ὲ ΠᾶΠ6 νγὰβ οίνθη ἴο πὴ οὗ ἃ οϑγίαϊῃ. 

δ. ΒΥ [Π6 βίαπάαγα οἵ (ὑ8}{16]65. 1 ννουά θοίοησ ἴο ἃ 

τηδῃ οἵ {π6 Ιρῇῃθϑί σὑϑηὶς ἴῃ ρα ]1Ο Θϑιηδίίοη. "ΓΘ τηοτᾶὶ 

σμαγδοίθυ οἵ [Π6 ᾿παϊνι σα] σαν Πϊπ ἃ τὶρῇΐ ἰο {Π15 ἘΠ|6.. 1ὴ 

1Π6 δϑυτηδίϊοη οἵ ϑοοταίθθ. Οὐοιρ. νϑίοκου, Ργθῖ, ἰο ΤΠ9- 

ΟΡΏΪ5, Ρ. 20. ἐν τοῖς συμβολαίοις, ἴηι δἐϊριιαϊίοηδ. ΟΥ̓ διιδὺ- 

η6858 ἰγαηϑβαοίϊοηδ ἴῃ σθῆθταὶ. ΓΘ ψοτὰ ἀθηοίθβ οί ρτὶ- 

γαΐθ δηά ρυῦ]ὸ οοπίμδοίβ, ἀπ ἰγθαῖ]65 οὐὁἨ σοῃ]ΠΊΘΌ6. 

ἠθῶν. οπαγαοίογϑ. 

ΕΣ. τὸ τοῦ Ἑ. ὅὅιο 465, Ὁ. ΤἼδ [Ὀ]]οννίησ [1Πη65 816 

ἔγογη {π6 Απίϊορθ, ἃπα, 85 {Π6 ὥὄομο]. βαυβ8. ἱγοΐὴ ἃ Βρθθεὴ 

οἵ Ζϑίῃυβ ἰο ΑἸηρῃμίοη. δἰ κθηδθυ, ἴῃ ἢ15 11 1106 οἡ 1Π|6 

ἴταρ. οἵἩ Ελυσρ. (16 βθνθηῖῃ δηὰ οἰρηίῃ οΠπαρίοιβ οὗ νυ ]οῇ 

816 ἀδνοίβα ἰο {π15 ΡΥ), σίνεβϑ ἴπ686 ψογάβ ἰο ΑἸηρῃΐίοη. 

ἵν αὐτὸς αὑτοῦ, οἰο., 10.676. 1. Θ. ἴθ ὙγΠαίβοθυθ, ἠδ 

Πμαρρθηϑβ ἰο ἀο ᾿νὲ5 δο5ὲ, νυ ϑοθυ ὺ ἢ6 τηοϑί θχοθὶβυ ΟἿθ 

ΜΗ. ΟὨΪΥ Πιὰ5 τυγχάνει, ἃ ΥΤαδάϊηρ ψὨΙΟῊ (ῃ6 δαποῦβ ὈΘΙΌΥΘ 

14.110. σθηθυα! νυ ρτοίοστθά. Βυΐ 10 15 πον δαιη 64 οὐ ἃ}} 

Πδηάβ, (παὶ ἴῃ [πΠ6 ροθϑίβ γϑίαϊϊνθ ψψογάθ ὁσοαβί ΠΔ ΠΥ 816 

Ἰοϊη64 ἰο {π6 βυδ]αποίϊνθ ψπουΐ ἄν. Οὐυδβίη ἰγδη5] 8165 {815 

11η6, ““ Δῆμ ἀθ 56 βυγραββου [α]-Ἰηϑιη6.᾽ [Ὁ 15 βίσδηρθ {πῃδϊ 

[6 ἀ]4 ποί 566 {πμαΐ ἴῃ {πΠ6 νϑῦῪ πϑχί πα Ρ]αΐο ᾿ητθυργθίβ {Π6 

δηοίθηΐ ἃ πα ροθίϊοαὶ ἵνα, τ0]}}6γ6 (ἢ {π6 Αἰς ρῥτοβο- 

ὙΥΙΘΙΒ ἀἸα ποΐ ΘΏΓΓΟΙΥ οἷν Ὁρ). ΒΥ ὅπου ἄν. ΕῸΓ αὐτὸς 

αὑτοῦ, 566 ϑορἢι. ὁ 144, Ν. 4, ἀπὰ ὁ 992 ; δῃὰ ἴον βέλτιστος 

αὑτοῦ, ᾧ 1717. Ν. δ; ΟΥἦ,. ᾧ 464. ΤΊια δοϊηρατγαίνθ ἢ [Π6 

τϑῆθχῖνθ ριΌ ποῦ ἴῃ {Π6 σϑηϊίνθ ἀθηοίθϑ [Π6 μᾶνὶηρ σΌΠΘ 

Ῥθυοηά ἃ ρυθυϊουβ ΟΥ̓ 8.1.8] βίαίθ ; (ηΠ6 βιρθυϊαίῖν τ ἢ τῃ9 

ΒΒ ΓΘ, [Π6 ρΡΟΒΒΘβϑΊοη οὐ [ἢ6 4υδ] 1 ἴῃ {πΠ6 ΒΙσμθϑὶ ἀθστθθ ἰο 

Ὑγ ΒΙΟἢ [Π6 Ρϑύβοῃ βρόίβηῃ οἵ δἰ! ηβ. 

48ῦ Α. εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, οιἱέ ο[ γεσαγαᾶ ἰο ἢϊηιδοῖῇ, ἐπ γοιρῖ 

δοίζοἰουθ. "6 σϑηϊῆνα 15 οδ]θοϊϊνθ, ἃ5. 15 [η8. ροββθββίνθ 

ῬιΌηουη, 486, ΔΑ. εὐνοίᾳ τῇ σῇ. 

Ο υ 116 βαΐθ 96 ἐἀιιοαϊϊοη. 

16 

ὅσον παιδείας χάριν, 7:88 

ὁμοιότατον πάσχω, [ {δεἰ υϑ 7 
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ηυιιοἶ, {ἢ.6 δαηιθ ἐΠἴηρ. "ΤῸ ὅμοιος, ἴῃ [Π6 ΒϑΘοοηά οἰαυδα, ὥσ- 
πεὸ ϑυσοθαάβ, ᾿Ἰπβίθδα οἱἁ ὅπερ ΟΙ οἷον. Οὐοἴηρ. Χροη. ϑϑιηρο- 

δίαχῃ, 4. 97, ὅμοιά μοι δοκοῦσι πάσχειν ὥσπερ εἴ τις πολλὰ ἐσθίων 

μηδέποτε ἐμπίπλαιτο, 8ηα 518, Β. 

1). ἔφη ὁ ποιητής, ἴῃ ΠΙΔ4, 9. 441. 

ἘΏ. ἱκανόν, δα ϑασίογἍ, ΘΉΒΥ ΘΤΆ]8 ἰο ΠΪ5 ρονγϑίβ, ΟΥ̓ ἴ0 

[ῃΠ6 δχρθοίδίοηβ ἔοσιηθα οὐ ἢϊτη. μηδέποτε. Ἠδυβαϊυϑ 

μηδὲν ΘΧΟΙαΙ556. Βυθρσαθαία!. Ξ6α γϑῦβ τηοπαΐϊὶ ΒοΘΟ ΚΠ 

([ὰ Ρ]αί. ΜΙποθιὴ οἱ [,μβρθβ Οοιηχηθηΐ. Ρ. 112) βϑρίῃϑ 118. τὶ 

δἰ μηδὲν ΟΥ1{|. .8}10. 

ϊλοπαϊνψ. 

Α. [Ιῃ 186 Απίϊορα οὗ Εὐυτγὶρ᾽ 465, ἃ ἀϊαίορσιθ δθίνγθθη {π6 486 

Ὀτοίῃοῖβ Ζϑίμιβ δηὰ ΑἸηρῃϊοη νγὰβ οοπίδι δα, ἴῃ ἡ ΙΘἢ {Π8 

[ΟΥΉ θυ, ῆοΟ νγὰ8 ἃ βῃδρῃοσγά, θχῃογίβ [Π6 οἴμϑι ἴο σῖνθ ἊΡ 

᾿1Π6 ἃγΐ οὗ τημβῖο, ἰο νν]οἢ μ6 πὰ ἀδνοίθα πιηβϑ. ΤΠ 

ἀϊαϊοραθ, 85 ἴΠπ6 γϑηγαίηϑ βῆονυ, ἰηνοϊγθα ἃ Ὀ]Πδηΐ δοΙρΑ " 

δοὴ δϑίνγθθη {π6 [16 οἵὗἨ {πΠ6 ργδοῖοδὶ τηδη ἃηά οἵ ομῃϑ ἀδ: 

γοίδα ἰο {πΠ6 ἃιῖβ. ὅθ Αρραεπαῖχ, Νο. 8. 

...“. μορφώματι, γοῖι δἰγῖυς ἰο ογπαηιοηξ α δοιῖ 80 ποίῳ δἢ. 

ἀοιυοά ὃψ α ριιογὶϊο {ΟΥ̓ι, ΟΥ̓ Οαΐδι46. μορφώματι ἀφθηοῖαθβ 

Θχίθυ 8} ἀθοοσϑίοῃ ; ἤθ 16. [Π6 πηυβῖοαὶ δηα ροθίϊοδὶ ρα ΒῸΙΒ 

οὔ ΑἸωρμίοῃ. οὔτ᾽ ἂν δίκης, Θἴο., ΠΟΥ͂ ἵπι ἔδι6 ξοϊιδοῖα οἵ 

7ιδέϊεο σοιαδέ ἐδοι γιὲ ον δ, ἐδῳ τοογ δ, πον ἑακὸ Ποϊὰ οἵ 

απψέϊΐηρ ργοϑαῤίε απὰ ρεγδιιαδῖυο ; ἰ. 6. Ζθίμιβ ἀθηΐθ8 ἴο 

ἢ]5 Ῥγοίμου {Π6 ροννοῦ ἰο ἀθίβηά Ὠἰμηβο] ἴῃ βυ]}5 δἱ ἰανν, ἃπὰ 

ἴο 80 1ηΠ6 ἃτγίβ οἵ ρϑιβυδβίοη. 

ἐπιεικῶς ἔχω φιλικῶς, αἤὶ φιυέο 

μειρακιώδει 

ἀπαγάγοι. Π6 νοῖὰ 

ΡοϊΪηΐβ δἱ {πΠ6 ἀπαγωγὴ οἵὗἨἁ ἙΑἴο ἰανν, ἃ ΒΓΠΓΩΔΙῪ ΡῬΤΌΘΘϑ5 ὈΥ͂ 

ὙΠΟ [Π6 δοουθθά οουἱά Ὀ6 ἀτασσαά ᾿ϑίοσθ {Π6 ΡῬΙΌΡΟΥ 

γηδρ᾽βίταίθ, δηα Ἰοοϊθά ἴῃ ργΐίβοη, νι ποὰΐ ργθνίοιβ οἰ ΠΟῆ. 

Ομδ οὗ [πΠ6 οὐγηθβ ἴο νν ]Οἢ {Π15 ΡΙΌΘΘΘ5. νγὰ5 ΔρΡΡΙΙΟΔ 6 ννὰβ 

ἀσέβεια, ἴπ6 οἴδησο [Ὁ ννοἢ ϑοογαίθθ, πΠοὰρ ὈΥ δΔηοίῃθα 

ΡΙΌΘΘΒ5,) νγὰβ δοίμα! ν {16(. "ΓΠΘΙ 18 8η δ} ϑ]οη Ὀθίονν, πῶ 

ἀουθί, ἰο ψῆαΐ δοίσα!ν Ὠρρθηθά; ἰο [Π6 βθϑιηϊησ ἢθὶρ- 

Ιοϑϑῆθαθ δηἃ ἀη5. 1] 6855 οὐ ϑοογαίθβ δ 15. {{|8]; [ὁ ὨΪ8 
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ΔΟΟΊΙΒΘΥΙΒ, ὙΠΟ Ὑγ6 18 πΊθῃ οὗ {ΠΠ6 1 Πἤθθηοθ οὐ ταρυΐθ ; δπά 

Θϑρϑοίδ! ν ἴο 1Π6 ᾿Ιθδάϊησ οὔθ, Μαοϊθίιβ, ἃ ῬΡαα ποοί ἃπᾶ ἃ 

Βαὰ πηδῃ ; ἃ5 Ψ06}} 8ἃ5 ἴο {Π8 ρϑῃδιν οἵ ἀθαίῃ, ννῇ!ο ἢ {ΠΟῪ 

αἰίδομθα ἰο {Π6 11} 1ηα]ο τηθηί. ἀδικεῖν, Βᾶγ5. 5΄Δ110.. δο- 

ΟΙΡΙΘ μη} ΡΙῸ ἠδικηκέναι. ΠΘΙΠαοΥΓ οα Ρτοίδρ. ρ. 510, Ὁ), 

γΩΔΚ65 [Π6 βϑιηθ ΤῸΙηδΥΪτ, ἃπα ὈΓΙΏΡΒ ἃ ΠΌΙΉΡΘΙ Οἵ ΘΧΘΙΠΊΡ[65 

ἴῃ ῥρτοοῦ οὗ 1. Οἠθ 15 ἴοι 1 γϑβίαβ, Ρ. 678, Ἐβίβίκ : οἱ δ᾽ 

ἠδικηκότες ἐκπριάμενοι τοὺς κατηγόρους οὐδὲν ἔδοξαν ἀδικεῖν. ΑΟ- 

οοταϊησ ἰο Αϑί, [Π6 ργθβθηΐ ᾿πο] 465 [Π6 ρᾶϑί, ΞξΞξ ἐο ἤαῦδ ἀοη6 

απ ἰο δ 5{11{| ἀοΐηρ τόρ. ᾿ΤῊ15 15 οἴἴϊθη τὰ. θαΐ 1 1} 

οί ΘΧρ]αΐη βοῇ ἃ οᾶ86 ἃ5 {Π15 [τῸγ ΤΠ γϑῖαβ, Ρ. 196, ΒΘΙΒΙκθ, 

οἷο Ὀγ Ηεοϊπαοτί: ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, εἰ μὲν ἀδικῶ, μηδεμιᾶν 

συγγνώμης τυγχάνειν, ΏΘΙΘ ΟἿΘ ΟΥ̓Θ ΒΟΙΠΘ ΠΠΠ|6 ὈΘΙΌΓΘ 

ΘΟ 64 15 Βροόκθὴ οἵὗὔ ἼΠ6 ἰτὰθ Θχρ᾽ημδίίοη 15, Ρ60- 

ᾶρ5, {Παΐ ἀδικῶ ΡΥΟΡΘΙΥ ΤηΘ8 8, . απὶ α τὐὐοη 1067). ἃ5 ΜΧ06]]} 

858. 1 απι ἀοΐηρ υὐὐοησ. Βαϊ Π6 15 α τυγοηράοον ΠΟ ἢα8 
ἄοη τυΥΟΉΓ. 

Β. κατηγόρου. .. μοχθηροῦ, α τδγ σοπιπιοη, ἀπά ραϊίγῃ 

80γ. 0 ἀὐοιιδ67" ; γϑίθυυτϊηρ ἴο 1η6 δοουβθυΒ βίαηαίησ ἴῃ σβϑη- 

ΘΙ]. θανάτου. .. τιμᾶσθαι, ἐο ἴαψ ἢ 8 ἀαηιαρο5 ἀραϊηδὲ 

ψοι αὐ ἀδαΐι, νν Ἰοἢ ὨΔΡΡΙΥ 15 ἢ θχρυθββϑίοη υγθ 4ο ποί 186, 

Ῥθοδυϑθ ΟἿΥ̓ ἰανν, ἈΠΠΚ6 {πᾶΐ οὐὗὁἨ ΑΙῃθη5, ἤθνεὺ ρίασθθ πὰ 

γάδῃ [1{86 1ῃ 1Π6 ρονγϑι οἵ ἃ ν1]6 οὐὁ Τθυθηρθία! δοουβοῖ, πα 

οὗ ἃ [ῃτοηρ οἵ υῃγϑϑβίσοίθα Ἰυαᾶσθθ. τιμᾶσθαι, ἰο πιαζο ἢὴς 

οἵη, ὀδέϊπιαίο, 86, ᾿ὴ8 ῥγΐοθ, 15 1Π6 ὑ808] ννογὰ [Ὸγ 1Π6 ρ]αϊη- 

{58 οἰαίμη οὗὨ βαιβίαοιοη, ὑγῃθίμου ρθουηίδυν οὐ Ρβπδὶ. 
ΤῊ σουτί γγγ8 8814 τιμᾶν. ΤΠ6 ἀθίβηάδηι ννὰβ βαϊά ἀντι- 
τιμᾶσθαι, ἰο 6ϑἐϊηιαίθ ἴηι ᾿ὴδ ἐμ γη τυπαὶ οτρ] ἰο 6 ἐΐ6 τνογ7- 
αἀϊοί, ΟΥ ὑποτιμᾶσθαι. ἰο σἴυο ᾿νὲ5 γοάιοοα οδοἰϊηιαίο, ἴῃ οα56 
6 δά θβθη γοίθα σα] ὈΥ {π6 ᾿πᾶσοθϑ. Απά 81]1] {Π15 νγὰϑ 
]Π]Ονγθα ΟὨΪΥ ἴῃ σουΐδίη 5115 6816 4. ἀγῶνες τιμητοί, οΥὁἨ [Π056 
ἴῃ ὙνΒ]Οἢ (Π6 ἰανγβ μα ποῖ βθε164 [Π6 ρϑπα]ν, Βαϊ [661 ἴ τὸ 
{πΠ6 Ἰυᾶσο5. Οπ6 οὗ [πθ86 νψὰβ ἀσέβεια, ἔοΥ ΜνΜΒΙΟἢ Θοογαίθϑ 
Ψγ85 (1164. Οἡ Ὀοίπρ ἔουπά συ] ν, Πἰ5 ὑποτίμημα νγὰ5 σαιοά 
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[οΥ ; ἃπᾶ ἰπβίβα οἵ παυηΐησ βοηθ 572 8}} τησ]οὶ ψνῃ ἢ ταϊσῃὶ 

ἤᾶνθ βανθά ἢΪ5. ΠΠ|8, ἢ παιηθα βυρρουΐ ἴῃ [πΠ6 Ρυγίδπθυχη. 

ΤῊ Ιδἃ τΠ6 Ἰυάσοθβ, ψΠο ἀβυλ}ν οἤοβθ δοίνγθθη ἢιθ δο- 

ΟἸΒΟΥ 5. δι ηδίθ δηα {παᾶΐ οὗ {6 δοουβθά, ἰο βεπίθῃσθ Ὠϊτη 

τὸ ἄσδίῃ. περισυλᾶσθαι, ζῆν. ποθ ἰπἤηϊίνοβ, 85 

18110. Του δικβ, ἀθροηα οἡ ἔθηκε, ΜΜΏΙΟΝ 15 [Ὁ] οννθα αὐ 

ἢγϑί ὈῪ ἃ ρδυο!ρ|6, δυνάμενον, ἃ α6α ἃ5 ἃ ρδΥΔΡὮγαΒ6 οὐ [ῃ6 

Ροϑίβ. χείρονα, ἃ! [ῃ6η ὈΥ͂ 8 ᾿ῃ ΠηΠΠν6. 

491, Α. 

Ο, εἴ τι καὶ ἀγροικότερον. δα 5809, Α, ποίθ. 

ἀτεχνῶς. 566 

επὲ 

κόῤῥης τύπτειν, ἰο 5ίγῖ6 ὃι Ῥϑύβοῃ μροη ἐδ δὲ ὁ}, ἐΠ6 ᾿εαά 

. ΟἹ ἐθηϊρί68, 15 ΒΡΟΪζθῃ ΟὨΪυ οἵ Ὀίοννβ τοὐέἢ, ἐδ αὶ παπᾶ, δά 

νγὙ5 ἴπΠ6 Πίσῃθϑί ἴηβὰ} ἂδἱ Αἴμθηβ. ὅθ 5927, Ὁ. 

γμάτων .. . εὐμουσίαν. 'ΓΒ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῊ 15 ἴτοῖη Ευτ]ρ.. δηά 

πρα 

81.465 ἴο ΑἸΩΡΠΙΟΠ 5 ρατϑαϊ., ΗΒ ὈτοίΠου βᾶυβ, ΝῸ ΟΠ Ρ 

ΡΙΓΔΟΙ56 πηυ516, Ὀαΐ τη Β] 8] η655 οἵ οοπάμποῖ, 1. 6. [πα΄ ψ Β]οἢ 

151 ΠΑΙΙΏΟΩΥ ΜΠ γου Παίαγθ ἃηα ΡΟ 618. 

Ὁ. ἀγαθά. Α. 6Ε6]Π1|ὰ5 (10. 92) Πὰ5 αυοίϊοα [Π6 ραᾶβϑᾶρθ 

ἔγοιὴ φιλοσοφία γάρ, 484, Ο, ἴο {Π15 ρίασα, Βαϊ γΙβαρρΙ  μ Πα 5 

τὴν ἀρίστην 15. ἴῃ ΟΡΡΟΒΙΠΟΗ ἰο τινα τῶν λίθων. 115 ΠΏΡΟΥ͂Ϊ. 

Ταδὲ ἀῦονθ ψ βῃουα ὄὌχρβϑοΐ αἷς βασανίζουσι ἴΌΥ ἣ, γϑίαΥηρ 

ἴο τούτων τῶν λίθων ; Ὀυΐ ἣ σοηηθ5 του Ρ]αΐο᾽β μαν]ηρ τινα 

λίθον ἴῃ ἢ 15 τηϊηά. προσαγαγών, αὐἀπιουθη8, 15 υϑ6α ψΠΠ 

8] υδίοη ἴο σο]α, ννΠ]Οἢ νὰ Ὀτουρἢΐ ἴο [Π6 ἰουομβίοηθ ἴο ὃ6 

γὰρ θΘα ἀροη ἰΐ, {πᾶΐ ἃ Ἰπάστηθηΐ ταϊσιΐ 6 ἔουηθα δῪ 1Π6 

οοἷου. Τὴδ ΟΥ̓ΘΥ ΠΘΙΘ 15, πρὸς ἣν προσαγαγὼν αὐτὴν, ἔμελ- 

λον εὖ εἴσεσθαι εἰ. Οοτηρ. Ηδτοάαοί. 7. 10 : ““Ῥιυϊδ σοϊ]ά γγ6. 

ἄο ποί ἀϊδβιϊησαβἢ ὈΥ [561 δας θη να τὰ 11 (ν1Ζ. οα 1Π6 
του ῃβίοηθ) ὈῪ [Π6 5146 οὗ οἴμϑθυ σοἱ]ά, θη γ6 αἰβηρα Βἢ 

46 δοίίοτ.᾽ 

ΕΣ. ἄν --- ἃ ἄν. 

{6 ὉοΥ ἐγ. 

οΑ,, ψυχῆς πέρι... μῆ, α8 ἴο {6 βοιιῖ58 ἰϊυΐηρ γἱρ]εῖν απᾶ 481 

ἐΐ6 ορροϑίίο. 

αὐτὰ τἀληθῆ. ἔγι6 ἧπ ἐ]ιοηιδοῖυθ8., ΟΥ̓ 



487, 8.] ἜΧΟΥ ΒΟ, 185 

Β. μᾶλλον τοῦ δέοντος. μᾶλλον 15. οἰἴδη [ἢ5 5684 ΜΠ ἃ 

ΘοΟΙΠρδγαύγ6 ΤῸ ἃ σϑῃϊθνο δίοπμο; ἂμ ἰὼ 0Π6 βᾶμηθ ΨΔΥ͂ 
᾿ πέρα, Ἰιϑὲ θοΐον, 487, 1). 

(. Απάϊοη [5 τηθη!Ποηθα ἴῃ ΡῬτοίαρ. 815, Ὁ. Ηδ νἃ8β 

ΡΙΌΡΔΟΙΪΥ 1Π6 αἰπὺ οὗ Απαγοίομ, Δ οὐδίου δη4 αἸ561ρ16 οὗ 

Ιβοογαίθϑ, ἀσϑίηϑί σγῇοη δῇ οὐδίοη οἵ 1) θη οβίμθηθθ νγἃϑ8 

ὙΠ ΘΗ. ἐπήκουσα. ὃο ΒΕΚΙΚΘΥ, Αϑδί, δπᾶ οἰἤθιβ, ἢ 

τηοϑί Μ5ϑ. 16110. ρυθίδιβ ὑπήκουσα, 1 ουογἠμθαγά. (ΓΤ ῊΙ5 

ἢ6 τϑίγαοίβ ἴη Ὦ15 βθοοηά ϑαϊπ]οη.) 

Π. εὐλαβεῖσθαι... διαφθαρέντες. ΙΓ Ποἷν ΠΠ|κ6 ἘΠ σο16- 

Βἰαβίθβϑ υἱ]. 16: “" ΝΟΥ τηᾶῖκθ {πγ56 1 ονουννίβθ. Ωγ 
«Που]αβί ἰμοὰ ἀσβίτου {πυβ6 Ὁ ἢ 

Ἐὰ, δῆλον ὅτι 816 οἰΐδη ᾿πίθυροβϑά ἴῃ {Π6 τῃϊΔ 416 οὗ ἃ 56ῃ 

ἴθηςθ, νγπουΐ Πανίηρ δὴ ἴδοις οὴ {π6 οοηβίγαοίίοη. Απαὰ 

τέλος τῆς ἀληθείας, 46 υογϊζέαίε ρογἤεεία οἱ 

τὸν ἄνδρα, 1. 6. Τη8- 

3 3 

50 οἶσθ᾽ ὅτι. 

σοηιϑιηιηιαία ἃοοιρῖο. Εδιπάογί. 

Κιπά, Τὴ γί 15 υβθά Ὀθοαυβθ ἀνὴρ Πᾶ5 115 ψίἀθβί σο- 
᾿ ΠΘΙΟ 56η86. 8Π6 [ἢπ5 ἰΟγη5 ἃ ἀθ πι6 ψ ΠΟΪ6. 

488 Α. εὖ ἴσθι τοῦτο ὅτι. τοῦτο ἰΥΆΧΘΙῚ 84 ἐξαμαρτάνω. 

' Ναπι Ποιμοβϑίμθηὶ [Ἀιη 1 άτῖβ. Γουτηΐα εὖ ἴσθι τοῦθ᾽ ὅτι, ῬΙα- 

ἰοηΐϊ, φιαοά 5οϊδη), ποη θη. Ηδιηάογῇ. 

Β. ἄγειν. ὅθ 484, Β, ποίθ. [{ ἄγειν 1ῖ5 ἴΠ6 16. ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ 
᾿ΘΧρ αϊηθα Ὀν Βοθοῖτῃ, νγγθ πγιϑί ϑρροβθ {πὶ βοογαίθϑ ρ] 88 

ὍΡΟΙ [ῃ6 νγοτά, νυ ποσὶ ΘΘΒΘΏΓΔΠΠΥ ἸΠ] αν ηρ [Π6 56 η586 οἵ [Π6 

Ρᾶββασθ τόμ ῬΙΠ6ΔΥ. 

τότε, 1. 6. απίθα͵ (Οὐ. ἀκροᾶσθαι, οδοάϊγο, 11κ6 ἀκούειν. 

αυστη ἀθ ἢ18 γϑθυβ αἰβραίαιθθ. 16 τότε ρᾷβϑ Δ ΡΟΠΪΠΙΓ. 

1411. τί ποτε λέγεις. ΤΠ ργθϑθηΐ θυ γδοΘ5 (Π6 ν Π0]6 

{{π|6 οὗὁἨ [Π6 ργθϑϑηΐ ἀϊἰβοιιβϑίοη. Ἀθησθ 1 15. Πθῖ6 ἴου ἔλεγες. 

1). οἱ δὴ καί, οἴο. δίποο, ἡπάδοά, ἐΐον ουθη ηιαΐδ ἰαιῦ5 

οΥ {Πι6 οπο, ἰ. 6. ἴο σοῃίτοὶ {Π6 οπθ. Τὴ τοϑ]αίίνθ, ἃ5 οἴθπ 

ΘΙβθύν 6, ΘΠ ἀθΥ5 ἃ ΓΘ ΆΒΟΗ : 1. 6. τε [η8 ἀδυηοηϑβίγαίινθ ἢ 

γάρ. τίθεμαι νόμον 15 υϑθά οὗ ἃ ΡΘΟΡΙΘ, ΟΥ Οὁη6 Θιηρονθιθά 

ὈΥ {Π 61. τηδἰκίησ [ανγ8. [Π6 τᾶ κθὺ Ὀθίηρ ομθ οὗ {πΠ6 ραγίν 

ε" 10" 
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ἴο Β6 φσογθιπῃθᾶ ; τίθημι νόμον, οἵ ἃ ΒονΘΙΘΙσ ΟΥ ἃ αἰνίηθ. 

᾿]αννρῖνοιυ. ἐὰν ᾿ : 

Α. ὅπως μὴ ἁλώσει. 566 ΞΟΡΉ. Ὁ 214, ΝΘ δ 602. 4895. 

9: Καὶ ὁ 390, ΠΝ. 4. αἰσχυνόμενος. Ῥοοαίθ5, ΤΟ 65 ψ Πἢ 

8. 016 ἸΤΟΩΥ͂ ἴο 482, ΔΑ νὰ ἵνα . « - βεβαιώσωμαι, οἴα., 

ἐμαὶ 1 πιαψ σοὶ οσοπῇτγπιαίζοπ, (ἴον 11) γοπὶ ψοιι, δθοῖηρ ἐπαΐ 

α πιαῃ τοῦο ἐδ οοπιροίοπέ ἰο ἀδοϊάο ἤα8 αὐἀηιν εα 1. 

ΒΒ. κινδυνεύεις οὐκ ἀληθῆ λέγειν, τὲ δ6θηι8 ἐϊαΐξ ψοῖν 106 γῈ 

πο βρεαϊίηρ ἐἢ6 ἐγμίλ ; ἴοΥ λέγειν 15 1π6 ἸηΠηΠΠν6 οἵ [Πη6 1π}- 

Ροτΐθοι. ἃ... κακουργῶς δ αυοία5Β ψῆδὶ (Ἕ811160165 

5814, 488, Α. ----"-- ὀνόματα θηρεύων, υεγδα ατποιραη8. ΟὐΥὴρ.. 

490. Α. Τῇθ βϑίηθ τῃθίδρῃου 15 Ββθῇ ἰῇ οὐσ νγοτὰ σαρέϊοιιδ. 

ὀήματι ἁμαρτεῖν, ἰο 1.586 αὶ τῦΥ 0. ΘΦΡΥ 65510Ί).. 

Ο. ἢ οἴει με λέγειν, οἴο. Οὗ ἀο γοιι ἐπἴπϊς τεῷ ορίπϊοπ ἰο 

δε, ἐπαὲ ἐξ α γαδόϊο δἠοιια δ οοἰϊοοίοα ὁ 5ἴαυεδ απὰ ὁ αἱέ 
80Υ185 ΟΓ πιθη, οὕ πο αὐσοοιηΐ οὐσορὶ ὃψ γοαδοη οΓ ἐΠοῖγ δοατίν 

᾿ δίγοηρσί, απὰ ἐἢι686 ρ6γ801η.8 5]ιοιζα βδαψ δηγίπηρ, ἐπαΐ ἐἢ,686 

ὉΘΥΨ ἐἰιΐη 8 πο ἢ {πον βὰν οἰρῆ ἰο ἤαυθ ἐΪ6 ἔοΥ66 οΓ Ἰαιο. 

9οΐη τῷ ἰσχυρίσασθαι ἰοσοίῃμογ. "ΓΒ νϑὺῦ δὴ τηθϑδη ροΐ- 

ἴ6γ6. οοπίοπάογο, βάογθ. ἘῸΥ {π6 ἢἤγβί τηθδηΐϊησ, ὙΠΟ, 18 
1655 σοιητηοη, Ὀυΐ 5θθίηϑ ἰο Ὀθίοηρ ἴο 1 θυ, σοῃρ. Πῖο 

(55. 44, Ρ. 406, ἈδΙΠηΔΙ : χαλεπὸν ἰσχυριζόμενόν τι τῷ σώ- 

ματι φρονιμώτατον ἐκβῆναι, αἰ ιοῖϊο 65ὲ ΠΟΥ̓́ΡΟΥ͂Θ 6886 υαἰΐάο, οἱ 

απΐηιο ργιαθηϊ. φῶσιν τηυδί Ὀ6 ἰατζθη δ βοϊαίθ!ν, συιποαΐ 

8 ΟὈ]θοῖΐ, ἰῃ [Π6 56 η86 οἵ ἀδογδοῖηρ, ἀδέογηνηῖηρ, Ὀὰΐ γν ἢ 

σοηἰοηηρίαᾳουβ αἀἰβραιασοιηθηΐ ; ἈΉ]6 85 γα τοδᾶ, ἢ Ηρίη- 

ἀοτῖ, ἅττα ἴοῦ αὐτά.ψκ Αμπὰα αὐτὰ ταῦτα τοίδ᾽5 ἴο {π6 Θαϊοίβ ἱπη- 

ΡΙΙΘα ἴῃ φῶσιν. 

Ὦ. τοὺς δύο. .. τοῦ ἑνός. ΑΘ 1Π6 Πυχηθ18}5 816 ορροβϑά 

ἴ0 Οη6 ΔηοίΠου, {ΠΘῪ ἤᾶνα ἃ οϑυίϊδϊη ἀθἢηϊίθηθθθ. ΠθηοΘ 

1π6 διυίϊοϊθ. Ξξὅο τὰ δύο μέρη, 56. ουΐ θ οὗ [ἢχ66, ἔσο ἐδϊίγα 8. 

ΟοιῃρΡ. ΟΥ. Νν 483. τί ποτε λέγεις τοὺς βελτίους 15 ἃ5 ἰ6ρῚ1-. 

γηδίβ 8ἢ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ ἃ8 τίνας ποτε, ΨΥ ὮΟἢ Ποῦ νυ ]ΒΠ6α ἴο 

Ραΐ Ἰηΐο 115 ρίαςσ6, 
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ἘΣ. προδίδασκε. ᾿Ξ'͵σ!ο!. περιττεύει ἡ πρόθεσις ᾿Αττικῶς. ἷ 

ΒΘ θ {παΐ 1Ἰῃ προδιδάσκειν, προμανθάνειν ( Αιϊδίορῃ. ΟἸουά5, 

4106, 966), πρὸ πηθδη5 70γισαγάδ, ἀπ {μᾶΐ ἃ 15 ρτβθῆχϑα. 
ποι δα άϊησ' τηὰοἢ ἴο (Π6 τηθδηΐησ οὗ [Π6 νϑυῦ8. θδοδυβθ. 

1π6 Ι46Θα οἵ αἀναποθ 15 Ἰηγοϊνθα ἴῃ ἰθασηϊησ 8Πα ἰθϑδοῃιησ. 

ΓῊΙ5 ννοστα δ᾽] 465 ἴο 8: Β0ῃοοὶ, 8ἃ5 15 ϑῆονψῃ ΟΥ̓ ἀποφοιτήσω. 

οὐ μὰ τὸν Ζῆθον. Οοηρ. 485, . Μοβὶ ΜΗ, νηΐ 

οὐ, ΏΙΟΙ, Ὠονγανϑῖ, 15 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎῪ ἤΘΥΘ, [ῸΓ ΔΙ ΠΟυΡἢ μὰ 15 

δἰπηοβί σοηῆπθα ἴο οδίῃθ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ΟΥ̓ΠΏΡ 6] πορσαίϊνθ, 1ἴ 

15. ἴῃ 1561} τηϑυο νυ δἰγγηδίνθ, θθῖησ οΘοπηθοίθα, ρουΠδρ58, ἴΠ᾿ 

ᾧ σὺ χρώμενος, οἷο. τ0ῆ056 τυογάβ ΟΥΡΊΩ Ὑ] ἢ μήν, μέν. 

γοῖς ιἰδοἀ ΟΓ πι6 7ιι5ὲ ποῖ τοὶέΐ, ηνμοὶ, τ αὐϊίογψ. 

λέγεις, ψοῖι εἰέ67γ) ὨΔΟΥ τροΥ 5. 

400 ΒΒ. πολλοὶ ἀθρόοι, ηνιϊὲὶ δἴηνιΐ. ἀὐΘΘρΡΘηηΘΙῸ 516 ὰῃ- 

ϑσυηΐαγ. 4110. 

(Ὁ. ἢ οὖν τούτων τῶν σιτίων, οἰ. πὲ ἰδ ἐθη, ἤαῦο ἨιΟΥ̓ 6 

9 686 ργουϊδίοηϑ ἐδαη τῦ6. ϑδσαιιδ6 6 ἐδ δοίξογ ; οΥ᾽ οπρ]ιὲ 

ἢ. ἴηι υὐγίιο οΥΓΓ ἢνὲ58 αππογλέψ, ἐο ἀὐδίγιδιέθ ἐἤθηι αἷΐ, Θία. 

εἰ μὴ μέλλει ζημιοῦσθαι, κτιγιἴ655 ἢ6 ἡπίοηβ ἰο ραν ἐΐ6 

»οπαϊξῃ (ὈΥ τιαϊκίησ Βιτηβο! 111). 

βελτίστῳ. ΦΟΌΡΡΙΥ ἑκτέον. 

Ψ΄ 
ὀνόματα 

πάντων ἐλάχιστον τῷ 

1). ποίων ἱματίων ; 56. δεῖ αὐτὸν πλέον ἔχειν. ποῖος 15 ΟἰἴΘΠν 

564 ἴῃ αυθϑίίομβ οοηγθυίησ ΜΟΠάΘΥ, Πα] ρΡΏΔΙΙΟη, ΟΥ̓ ΘΟΠ- 

ἰθιηρί. Αὐϊβίορῃ. ΟἸουάβ, 866, Ὃ Ζεὺς... .. οὐ θεός ἐστιν ; ] 

ποῖος Ζεύς ; οὐ μὴ ληρήσεις ; οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς. υϑὲ ὈοΪον Ψψ6 

Ὦδγθ ποῖα ὑποδήματα... ἔχων ; ιυαΐ 565 αγὰ ψοῖ ἑαϊπηρ 

ποηδθη,86 αδοιί 2 ἔχων ὮΘΙΘ ἰακ65. δὴ δοουβαίίγθ, ὑη]655 νγ6 

ὙΥΪΘ ποῖα ὑποδήματα ; φλυαρεῖς ἔχων. ΟΥ̓ [ἢ15 ἰαϑί ρΡῇγαβθ 

ΘΧρΙδηδίοηβ, ποί ααϊθ βα ϑίδοίουυ., ἃ16 σίνθῃ ὃν ΗἩθυηδηη 

ΟΝ Ὑθοτ, ποίθ. 9928: Μρι'3Ἰ ἢ 567; Οὐ. ᾧ 682 : Κα. ᾧ 668; 

ἘΠ 1 (1ᾶγσδεὶ αὐ.). Οομρ. 497, Α. 

ὼς, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. Οομηρ. Χοη. Μοηι. 4. 4. 6, 

ὃ δέ γε ταύτου δεινότερον, ἔφη, ὦ Ἱππία, οὐ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ 

λέγω, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν - σὺ δ᾽ ἴσως, διὰ τὸ πολυμαθὴφ 
3 Ἀ “ » κ »Ὰ. 3 Ἁ διὺν Ἁ ς 

εἶναι, περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ λέγεις. 
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Α. ἀτεχνῶς, αὐδοϊμίοῖψ, ροϑίἐυεῖψ. Ὑοιι πουον 5ίορ ἰαϊξ- 491. 
ἡηρ αἰισαψδ αδοιέ οοὐδίογξ απὰ {ἰοῦ απὰ σοοζδ. απὰ ροϑῖ- 

ἐϊυοῖίψ ποίμῖηρ οἶδθ. ἴῃ ἴπθ βθηῆβθ τεοὐξμοιμέ αγὶ, [ῃ6 ρϑῃυϊέ 
ἢδ5 1ῃ6 δουΐθ ἃοσθηΐ. 

Ἰοϊη6α [ἢ τα πα δηΠν ἢ οὐδὲν παύομαι ἀσαϊη, 517, Ο, ἀπὰ 

ἰὴ Ιμοραβ, 2. 662, Ε. ϑοογαίββ νγὰβ οἴϊθη [π5 γθρσοδομθά 

ΟΥ̓ ἀθυἹ θα [ῸΓ ἀγαντηρ ἢ]5 1 5Ὑ8 1005 [τΌστ ΠΟΙΏΘΙΥ ΒΟυΟ 68. 

ΗΘ ννὰϑβ 164 ἴο 1{ ὈΥ ἰονθ οἵ 51:1π1ρ]1οἱΐν, σοηίθιηρί ἴον ργθίθῃ- 

Βίοῃ, [Π6 ἀ6βϑῖγθ ἴο Πηά ἃ σϑῆθσδὶ {τυ} ὈΥ πηθϑηβ οἵ [8 },11Π18 7 

Ἰηδίδῃσθϑβ, 8πα ἔγτθασθηΐ σοηνθυβδίοηθ ψἹΠ ΔΙ 585. 686 ἃ 

ΕῚ ’ ’ὔ - 

ἀεὶ... λέγων. .. οὐδὲν παύει. ἀεὶ 15 

Α ’ ’ 

περὶ τίνων . - . πλέον ΟΗπ6 ρᾶββᾶρα ἴῃ ϑ'υπιροβ. 921, Εἰ. 

ἔχων. ἨΙη4, ΥΕΙΊΔΥΚΒ {Ππᾶΐ περί τι, ποΐ περί τινος, 15 ἴῃ6 

5118] [ΟΥγ ]α τυ ἢ πλέον ἔχειν. τοὺς κρείττους οἵ εἰσιν, Θἴα.. 

ὧν {6 δοίέογ, παπιοῖψ, ὃψ τυῆο ἱποψ αὖὸ 1 ἀο ποὲ πιδαῆ,, οἷα. 

οἵ εἰσιν ἀἸοίατη δδ5 οὐτὴ δρυπάδηϊα αυϑάδπι ααδίθιη (Ὁ 8|}1- 

ΟἾθ5 ἴὴ ἢδο οὐδϑίϊοῃθ βϑοίδία" ρᾶββϑιηι. Ῥοίθσαϊ θῃϊγὴ οὐη!. 

Θ.411}. 
Β. ἘῸΓ κατηγορεῖν ΜΊ [Π6 σοηϊίνγο οἵ [Π6 ΡΘΥβοη, 560 

ΞΌΡΗ. ᾧ 1898. 2 (Ὁ 194, Ν. 5). 

ΠΏ. τί δέ; . .. ἀρχομένους; Τπθ τϑδάϊησ ἃπά ροϊηϊησ 

ΠΟΘ 816 αυϊΐδ υποθιϊαϊη. 1ὴ6 ρᾶβϑᾶρθ ἴῃ Ὀγδοῖκθίβ 18 

οχαἑ 64 θγ Βεκκου, δήθ. οὔθ ΜΞ. [Ὁ Πὰβ {π6 Ἰοοῖς οὗ δῃ 

Θχρδηδίίοη οὗ τί δέ. Νοῖ ἄοθβ ϑδοογαΐθα διθυννασαβ 40 

ΔηΥυηρ ΜΠ ἀρχομένους, ὙγΏ1186 ἄρχοντας 15 ΘΑ} ΒΌΡΡ]Π6ά 

ἢ αὑτῶν. ΤῊῚΘ 5θη886 ψιΠουΐ {Π15 ρᾶβθασθ 15. δμέ τοπαΐ 3 

ΤοΘ8 7ιιδέϊο6 σοηδῖδέ τη ἐἰιῖδ. ἐὐιαὶ ἐῆο86 τοῖο γαΐθ ἐπθηιδοίυθ8 

διοιμία μαῦυθ πιοῦο ἐδαη οΐογ8. ΙΔ] θαυγη 5. τθδαϊηρ ἴῃ ΠΪΒ5 

ΒΘΟΟηά δά. 15 αὑτῶν... τί [ἢ τί] ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους ; 

ὙΏΘΙΟ τί 15 φιαίοπιδ, σιια ἴηι ραγίθ. Βαϊ μον οδῃ ἀρχομέ- 

νους 6 [π6 ϑυδ]εοί οὗἩἨ πλέον ἔχειν ὃ ΟΥ ον σου] Π6 Β8Υ͂ 

χιιαίοηιις βἰϑίηιοί ρδῖ5 ηιρογαμίθ8 ὑ]6585 ἣθ ἢδὰ δἰ γοδαν 

ΒΡΟΪζθη οἵ φονθιῃμίηρ ΟΠΘ᾽ 5. 56]. ἢ τοῦτο μὲν οὐδὲν δεῖ. 

δεῖ Βοιθί 65. ἰαῖζθϑ 8η δοουβϑαίϊνα οἵ {η6 {π|ησ, θη {πδΐ 

᾽Β ἃ ΡΙΌΠΟΙΗ. 
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ΕΣ. ὡς ἡδὺς εἶ ΔΗΒνΘΥΒ. ΠΟΔΙῪ ἰο [Π6 ΕἾΘΠΟὮ σοηϊηια τυοιι8 

δίο5 ρίαϊδαπὲ ! ΟΝ Υἱαϊουϊουβ οὐ [Ὁ0]15} γοὰ ἃ΄θ γλυκὺς 
15. υϑ6α 1ῃη [Π6 5816 ὙΔΥ. 

φρονας, ψοιι: ηιθαη, ἐ]ο56 ἔοοἶα ἐἢ 6 ἐδηρογαΐίθ. "ΠΘ οπθ ἃσοα- 

Βα ιν 6 15 1ῃ Δρροϑβιίίοη ἢ [Π6 οΟἰΠοΥ ; ἀη]655. ἢ Θ.4110.. 

τοὺς ἠλιθίους λέγεις τοὺς σώ- 

6 ΠΊΔΚΘ τοὺς ἠλιθίους {πΠ6 ρτααϊοαία-οουδαίν ; ἢ ΠΟ ἢ 

856 {Π8 56η586 15, ὧψ ἐδ ἐδοηιρογαΐθ ψοῖ πιθαη ἐΐ6 δὐϊν. 'ΓῚΘ 

ΒΟΡΠἰβίβ. βίος ἃ ἀϊβαβίγουβ Ὀ]ονγ ἀσαϊηβὶ τη γα} ν ὈΥ σίνιηνσ 

τι 1πΠ|5. 6. Οορ. Εδρυθ. 848,1. ““ὙΥΠαί ! " 5ᾶὰγ5 ϑοο- 

ταῖθϑ ἴο 1ῃ6 βορῃϊδὶ ΤῊγδϑυυηδοῃαβ ; “ ἀο γοῦν 08]}] Ἰυβί]06 

(κακίαν) Ὀδάη685 ἡ ““Νο,᾽ 5814 6, ““Ῥαυΐ (πάνυ γενναίαν 

εὐήθειαννλ ὙΘΥΥ͂ ΠΟΌΪ6 [Ο]]γΥ.᾿} πάνυ γε σφόδρα, 56. τοῦτο 

λέγεις. 

400 ΒἘ. οἷς... ὑπῆρξεν. .. υἱέσιν εἶναι ἢ αὐτοὺς... ἱκανούς. 

εἶναι ὈΘΙοηρσ5 ἰο Βοΐῃ οἰαυβθθ. ΕῸΣ [ῃΠ6 ἰγδηβιοη ἕο [Π6 

ἀαϊ. ἀδρεηάθηΐ οἡ (Π6 νϑιῦ ἴο {π6 δοουβ. σοηβίγαθα νυν] [ῃ6 
1ηΠηνθ, οοιηρ. 510, ΤΣ, ἤη., δηα ϑορῇῃ. ΕΠ]δοίτα, 962. 

τί... κάκιον εἴη. ἴοΟΥ τί ἂν . «. κάκιον εἴη. (ὐΟΙΊΡ. τίς .- « - κα- 

τάσχοι, ϑορῃ. Απῇσ, 605 ; Μι. ὁ 5615, ΟΡ5. ἂν την Πᾶνα 
ἀϊορρϑα ουἱΐ ΠοΙθ, 85 τί 1561 15 ψαηθπσ ἴῃ ἰὴ ΜΚ... Βοίῃ 

Ὀθίηρ ΔΡΌΒΟΥΘά, 50 ἴο βρθᾶῖκ, ὈΥ [Π6 Ἰαϑί ἵνγο 5ύ114}]65 οὗ 

οἷς ἐξὸν, εἴας. Αοοηίγδοϊοα ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ [Ὁ δυναστείαν. 

οἵ, ἐξὸν αὐτοῖς... αὐτοὶ ἐπαγάγοιντο, ὙΥ ΠΙΟὮ 15 Τὰ Οἢ 1Π6 58 ΠῚΘ 

85 εἰ, ἐξὸν αὐτοῖς, οἰο.. ἡ, τοῆοη ἐθοῃ παά ἐξ ἴηι ἐδιοῖν Ῥοιοθῦ", 

«6. ἔποψ ἰῦθγ6 ἐποηιδοίυθ8 ἰο ἡπέγοάμοθ. Οοὰρ. Εδραυβ. 46, 

ἤη. : ““1)ο γοὺ ΤΟΠΊΘΙΡΘΙ [Πδὲ ΒΟΠ6. Οὴ6 ΤΈρτονϑά 8, Β6- 

σοαυθ6. ψ)ὸ. ἴῃ 5 ορπΐοῃ, πηϑαθ (ποιοῖμεν) ΟΟΥ̓́συδγάβ ποῖ 

ΠΆΡΡΥ, οἷς ἐξὸν πάντα ἔχειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲν ἔχοιεν, τοῖο, 

τὐἤόη, ἐἤοψ σοι }ο58685 δυογψιείηρ ϑοϊοησίηρ ἰο {6 οἱὲ- 

Ζ6Ή.5. 106 γΥ6 ἐο ἤαυα ποέ[ήηρ." 

(Ο. τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρετή, ΘΕἴα. τοῦτο τοΐδτϑ, ποὶ ἰο {πΠ6 {ῃγ8θ 

ΠΟΌΏ5. δῖ ργθοθάϊησ, θὰϊ γαίποὺ ἰο ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ, ---- ἴο 

1π6 σοηά!οη οἵ {π’ηρ5 ὑνῇθη τρυφὴ, οἴα. ἃγ6. 8016 ἰο ΒΌΡΡΙΥ 

{ΠΕ6ῚῚ ννδηίϑ. τὰ δὲ ἄλλα. "ΓΘ ρτϑαϊοαίθ 15 φλυαρία καὶ 
οὐδενὸς ἄξια. 
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1ὴ. ἁμόθεν γέ ποθεν, τππαἀδομηφιο, [του ΟΡ50]. ἀμός, Αἰ 

ἁμός, --- τις, ΏΘΠΟΘ μηδαμοῦ 'ΤῊΪ5 15 ΒΕ ΚοΥἶ5. διηθπάα- 

[Ἰοη οἵ ἄλλοθέν ποθεν, ΜΥὨ]Οἢ 15 δυϊάθην ἃ [8|56 τϑδάϊησ. 

ἑτοιμάζειν 15 ΤῸΥ ἑτοιμαστέον, ΜΥΜ ΠΙΟἢ [Π6 σοηδίγαοίίοη οὗ 

1Π6 ἢγβί οἴδυβθ νγου]ά σθαυϊσθ ὙΠ [Πἷ5 Ἰηἤη. ΒΌΡΡΙΥ δεῖν 

Ἰῃηγοϊν θα 1η κολαστέον. 

Ε;. ὥς γε σὺ λέγεις... ὁ βίος, βιιοἶ, α 16 α5 ψοιι πιθηιἐϊοΉ. 

ΤΠ [ἴπ65 ἤθῖθ αυοίθα ἅτ ρυόθδὈ]ν ἴσοι {π6 ῬοΪγ]- 

ο (5 οὗ Ελατὶρ., ἃΠ ἃ ὙΘΥῪ 5 γΉ1]ΔΥ ἰο ΔΠΟΙΠΟΥ {γΓαρυηθηΐ ἸΌΝ, 

15 ῬΏσχυβ.Ό. ΤΠ βϑοοηά {πἸγηθίου 15. σοχηρθίθα ὈΥ κάτω 

νομίζεται. ΓΘ ρᾶββᾶρβ 15 ρϑιοαϊθα ὈγῪ Αὐβίορῃ. ἴῃ (ἢ6 

Ετορβ, 1471. 

Α. Τῇ βίηρυϊαν ρᾶϑϑᾶσθ πθχί [Ὁ] οίησ 15 ᾿ηἰτοάυςοα 498 

ὈγΥ {Π6 ννᾶῦ. δηά ρϑυβᾶρβ μα] ἴῃ βροῦῖ. Αἱ {[πμ6 Ῥαρὶπηϊηρ 

οὗ δὴ διριπθηΐ σοησοιηϊησ {Π6 σοοά δηά [Π6 ρ]δαβϑηΐ, 

ϑοογαΐθϑ [1κ65 Ὀυθδίῃ ἃ τηοχηθηΐ, δη σἤϑηρα5 γθαβοηϊησ [ῸΓ 

ΡΙαγ ἃ] Π]υδίγαοη. ΗΘ βγβί πηθ ΠΟ 5 Δ ΟΡ ΠΙΟη ΘΟΠΟΘΙΏ 

ἴησ [Π6 ἰτὰθ 118, συ] ἢ γα Θχρυθϑβθα ὈγῪ 1Π6 Οὔρῆϊς ἂδπά 

Ρυιπαρογθδη {Πθο] οσ βί5 ; ---- ἰπΐ [ῃ6 Ῥοάν 15 1π6 ἰοῦ οὗ [Π6 

Βοι], το θαθο ἔτοιη ΠΟ ἢ Ὑ01}} δάγ 1 Ἰηΐο γ68] θχὶβίθῃσθ. 

Τὸ {15 ἀορστηδ Ῥ]αΐο 81Ππ465 1ὴ ΟΥδίυ]υ5, 400, ὦ. Ηδ 5808 

(ἰτοπΐσα! ]ν [του ρῃουΐ), ἀροη ἴπ6 ἀδυϊγαίϊοη οἱ σῶμα, {Ππαϊ 11 

ΥΩΔΥ͂ ΘΟΠΊ6 ΤἸῸΠῚ σῆμα, ὈΘΟδι56 50Π16 68}} {Π6 Ὀθοάγ {πΠ6 σῆμα 

οὗ 1Π6 βου, ἂἃ5 βϑίησ {πὶ ἴῃ ΠΟ ἴῃ {Π|5 ργθβθηΐ 10 15 

Ῥυτχοά : οὐ θθοᾶυβθ [πΠ6 βου] σημαίνει ὈῪ τἸηθδη5 οἵ 1Π6 ῬοάγΥ 

115 ἸπΠουρἢ 5. δηα ψ]βη65. Βαυΐ Π6 {πΠ|Πη5 {πᾶὶ [Π6 ΠδΙηΘ 15 

ἄπο ἰο {π6 [Ὁ] ον ῖβ οὗ Οὐρῆθυθ θϑρθοῖα! ν, γν πο ἰδαρσῃΐ {παῖ 

“116 50] νγὰβ ᾿ποϊοβθά δηά Κορί (σώζειν) ἴῃ 1 ἴο δίοῃθ ἴὺυ 118 

ΟΥ̓η65 ἴῃ 8 δ ΠΟΥ βίδίθ. Τ 5 ἀθυϊναοη, ἢ6 βᾶγ8. γουἹα 

Του 6 ΠῸ οἤδηρα οὗ Ἰοθίίθου. ὍΤΠ6 Ῥυιπαρογθαπι ῬΆΙ]οἰδα8 

(Βοθοκῃ 5 ῬῃΠοΙαυβ. 181. ΟἸθηα. ΑἸθχ. ϑίσομμ. 8. 8, Ρ. 518, 

Ροί[6 1) βᾶγ8. {πὶ ““1ῃ6 οἱά {Πθο]οσθβ δηα ἀἸν]ηθ 5. ἰΘ ΒΕ, 

{παΐ 1Π6 500] 15 Ἰοϊπηθά το {πη6 θοάγ ἰο βΒυ δ: ἃ σϑυίαϊη ρα Υ, 

διηᾷ 15 θυτοα ἴῃ ἴἰ καθάπερ ἐν σάματι.) 'Ὸ {{|5, ἃηα ίο 1Π6 
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σοιηρατίβοη οὗ (ῃ6 θοάγ ἴο ἃ ριΐβοη, [πο γ6 15. ἔγθααθηί 811- 

5ῖοη. ϑοούαίθϑθ ΠΟῪ ρᾷ5565 Οἡ ἴ0 δη 8]]Θ ρου οαὶ Θχρ]ηδίϊοι 

οὗ 1π6 (016 οὗ [μ6 θαμαῖάθβ, νυνί ἢ ΠΠπϑίγαίθϑ [η6 πηϑα ϑίδο- 

ἰΟΥῪ πδίυγο οὗ ἀθνοίίοη ἴο δηϊτηα] ἀθβϑῖτθ. [{π)ὰϑ {Π6 ἀοοΙη6 

οὗ βοηηθ Μυβίθιιθβ (1π6 Οὔρῃῖς οὐ Βδοοῆϊο Θβρθο  ]]υ), {Παϊ 

1π6 ἰπ᾿ Παῖθα [αγθά θϑίϊοσ ἴῃ [μ6 ὑοῦ] θοῖον {μα [Π6 αηΐη!- 

{ἰαἰ6. ἀπ τυ.86 νγὰβ πιδάβ οἵ {Π15 [80]6 ἰο βίον [Π6 ἀΙΠ ΓΘ Π66 

ἴῃ {π6Ὶ} σοπάϊιοη. ΤῺ [8016 νγὰβ δἰϊουννα β Βριυ8}1ΖΘά, 

85 Ψ6 566 ἴῃ {Π6 ἰοχί, δα δρρ]ϊ6 4 ἴο {Π6 βοὺϊ δῃά 115 ρϑτΐβ. 

ΤΠ την 6 ἀουβίοα ψῇῆο 15 1π6 δυΐμοι οἵἨ [π15. ραηηϊησ 8116- ᾿ 

ΘΟ. Βοθοϊκῇ οοπίθηἀβ {Παΐ 1 νγὰβ ΡΠ] οΙαι5, ῆο νγὰ5. ἃ 

μαΐϊγο οὗ Ὁτοίοη οἵ Ταγθηΐπιη. Βαϊ {πθγ8 15. πο δυϊάβθησθ. 

{παῖ {πΠ15 ΔΙ σον. δηα [πΠ6 ἀορστηὰ ἢγϑὶ βροΐίζθη οἷ, 816 ἴο Ὀ6 

δι υϊαα ἰο {Π6 σα ρθοῖβϑοη. Πα Ξ'οΠο]. τοίθυϑ ᾿ἴ ἴο Επχτη- 

Ρβάοοϊββ, ἃηά ΟἸγιηρὶοά. (αρυά 53:8110.) 4ἀο65 {μ8 βᾶτιθ. Βαϊ 

ΤΠΘΙΓ ΔΒΒΘΙΠΟΏΒ ΙὩΔΥ ὈΘ 1616 σίιθθθθθ. ἀϑί γδραιάβ ᾿ἰ ἃ 8 

ΡΙαίο 5. οσσῃ ἱηνθηίοη, ρἰαν }}ν Δβουροα ἴο 8ῃ [{8]18ῃ οὗ 

ΒΙΟΙΠΔη., [ῸΓ [Π6 ρυτροβο οἵ ἰδυρῃίηρσ αἱ {πΠ6 σουπίγγιηθῃ οὗ 

ῬοΪυβ δηά (οΥρΊ 85. τῆς δὲ ψυχῆς, οἰ. Απὰ ἐδαὲ ἐπαΐ 

»αγὲ οΓ {{ι6 8οιιῖ ἴπ. τοϊιϊοῖι ἐἢ.6 ἀθδῖγο8 ἰοάρο ἐ5 σαραῦϊε 96 δ6- 

ἡηρ ρεγδιαάοά, απὰ ὁ εἐπαηπρῖηρ ἔγοηι οη6 5146 ἰο {ἢι6 οἰἤιογ. 

ΤΉΘΥΘ τηδῪ Ρ6 ἃ 51(6-[ῃταϑί αἱ τποίοσϊο, {Π6 οδ]ϑθοὶ οὐ ννῃῖοῃ 

15 πείθειν, ΨΏΘΩ 1 15 5814 {παΐ {πΠ6 ραιΐ οὗ [Π6 500] ψ θοῇ 

σοηΐδ!η5 [Π8 ἀθ511Ὲ5 15 τηουνϑά [ῃ15 νγὰν δηά {πᾶ ὈΥῪ ρϑιβυᾶ- 

-- μυθολογῶν, 6: }γ8δΐη5 ἦπ ἐδ ἔογπι ὁ α {αϑῖο. 

ΤΠ6 ϑηβυαϊηρ ψογάβ, ἃ5 Βαυϊηηδηη, ἰῃ ΗθίημοΥ 5 6δά., 

ΟὈΒΘΙν 65, βθβϑίη ἴο θ6 ἰδίκθῃ ἔτοιη ἃ βοηρ οἵ ΤΊοούθοη οἱ 

ἘἈΠΟοά65, ἃ ᾿γτῖὶς ροθί σοῃίθιηρουαιῪ νυν] [Π6 Ῥρϑυβίδῃ νᾶ : 

ΒΙΟΏ. 

οὗ ψἘΙΟἢ βοηρ ἃ ἴδυν ὑγουβ ἴὴ Ιοηἱο ἃ ΓΤ ΪΠΟΙΘ αἰπηθίθιβ ρτθ- 

Βθούνθα ὈζΥ Ηθρπεϑίίοη (Ρ. 71. (ἀδἰβίου 4) ἃὺθ ἃ5. [Ὁ]]ονν5 : 

Σικελὸς κομψὸς ἀνὴρ ποτὶ τὰν ματέρ᾽ ἔφα. κομψός. Οπ. 

{π1|5 ψονά, Βαπηκθη (ΤΊ θθαβ. 5. ν.)ὴ ϑᾶγβ : κομψὸν ἀἰοΙῸΥ 

φιυϊοφιϊαά 5οϊέιηι οὐ υδηιιδένηι 65. Ῥ]θυῖβαιιθ δαίθηι ἰοοΪϑ, 

ἃρυά Ρ]αίομθμι νοὸχ παθϑί 8] 1414 ᾿Ροη] ϑοογδίίοθο, αἱ ἤρη 
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ἴατη 46 πυογὰ θὲ παΐϊιγαἶδ, αὐδτὴ 46 πῖηιΐα οἰ αἀδοὶϊεϊα υϑηιι5- 

ἕαί6 οαρΊΘΠπά8 νἱἀθίαγ. Οὐοτρ. 521, ΕΣ. Ῥῖὸ βρίοπλαϊδ πιισὶβ 

ΒΌΠΊΘΗ απ) οϑί ἀοσρ. 486, Ο, Νααὰθδ ἰϑίηθηὴ ἀθϑαηίΐ ἰοοὶ δὲ 

ΒΠΏΡ]ΙΟΙΘΙ οἵ 51η6 ΌηΪὰ, 84 Ἰδαάθη γοίδγαίασ : ΠΟ Π6 

ΟΟΠΒΙαΘΥΒ ἴο 6 {Π6 οᾶ85886 ἢθῖθ. [ἴ{ δῆβυνθύβ ἴο ηἷδθ, ηθ. 

ΤΘἤΠη64, ἃπα νιν. [σδηποί Π6Ιρ {πϊηκίησ {πᾶΐ 1 ΠΘΙΘ 

σοΠίδΙη5 βοιηθίῃιηρσ οἵ ᾿ΤΌΉΥ. παράγων τῷ ὀνόματι, ηιαΐ- 

ἡηδ α σἤαησθ τη. ἐδ τυογά, ἃ] ΘΥηρ 115 βουηα ἃ {Π{|6. 

Β. τῶν δ᾽ ἀμυήτων, οἰςα., απᾶ ἐπαΐ ἐμαὶ ραγὲ ὁ ἐδ 5οιΐ οΥ͂ 
ἐπ εϊηϊϊαξοα., τὐλογὸ ἐδ ἀοδῖγος γοϑίαα,. ---- 5 ἱποοηεποηξΐ 

απ ἰγγοίοημεζυο ραγΐ, ---- ἦα βαϊά ἐδαΐξ ἐΠιὶ5 τῦαϑ8 α σαϑδῖξ τοὐέ 

 δοΐο5 ἦπι ἐξ ; πιακῖηρ ἐδ σοηιραγΐδοη ὁπ ασοοιηιὶ οΓ 15 ἀπλη- 

οὗτία, ἀμυήτους, ὈΘ51465 115 5ΙΧ]]ΔΥΥ ἰο ἀνοήτους, ΒΘΘΙῺΒ ἴο 

ἤάνα ἃ ἀουῦ]8 56η56, πη] |δἰθα (ἀ, μυεῖν) ἃπ4 ποὲ οαἰοδῖηρ, 

ὉΠηΔ0]6 ἴο σοηίδϊη, ἃ5 1 [τΌτὴ ἀ, μύειν. ΓΘ. σΟηΒ ΟΙΙΟΙ ἰΒ5 

ΘοΙηρΙοίθα Ὀγ Βαρρὶγίηρ ἔφη. βιυρσσαοβίθα ὈῪ ὠνόμασε. αὐτοῦ 

ΒΘΘΙΏΒ [0 ΤΟΪΘΥ ἴο ψυχῆς, ΔΙΙΠΟυΡἢ ΠΟ τθάβοη ἀρρθδ Β γνὮν [Π6 

ΠΘαΪΟΙ που] θα θ6 οἤοβθθη. Ηβδθιπάου ψιϑῃθα ἰοὸ γϑδᾶ 

διὰ τὸ ἀκόλαστον, ἴῃ ὙΥ ΙΟ Οᾶ56 αὐτοῦ νγουϊὰ τΟΙΌΙ ἰο τοῦτο τῆς 

ψυχῆς. 
ΟΓ τυϑαΐ ψοῖι μαυδ θωργο8586ά. 

ΟΓ σοιιγ86 ἐΐ6 ἑἐπουϊδιδίο, 1. 6. ἴπΠ6 1ηἰθ]]θοίαδ], ἃ ορροβθᾶ ἴο 

10η6 τηδίθυϊαὶ. Οοιηρ. ῬΠαο 80, 1), ἡ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, 

τουναντίον Δα σοὶ 816 ἰο Ὀ6 Ἰο]η64, ἐὴλα ορροϑδίξεα 

τὸ ἀειδὲς δὴ λέγων, ηιοαηη 5 

τὸ εἰς τοιοῦτον ἕτερον τόπον οἰχόμενον. οὗτοι . . . κοσκίνῳ, 

ἐμαΐ {ἢι656 ευἱὐηϊέλαϊοα ῬΟΥδΟΉ 5 αΥό, αδ ἐξ τυοιϊα 86θηὶ (εἶεν 

ἄν). {1.6 πιοϑδὲ ιυγοίοπεά. απὰ σαΥῪΨ τσαΐογ ὑμέο ἰΐδ σαδῖ τοῦνέϊ 

Ποῖθ5 ἔπι α δίουο {ἱβκοιυῖδα ρον ογαϊοά. 'ΤῚΘ. Θδυ]Ὺ τυ ϑίθυθϑ 

5661 ἴ0 ἢᾶνϑ σοηβίβίθα οἵ ρυτχποδίίοηβ, [πΠ6 οῇἴθδοί οἵ ννῃιοῇ 

γγὰ5 ἴ0 ΤΟΙΟΥ 6 σα]. ΕΗθηοθ [Π6 ἸηἸΠ|αῖθα Θβοαρθα {π6 ραη- 

ἸΒῃτηθηΐ ἴῃ {π6 {ὰἰυγθ νου] ΠΟ ἢ ννὰβ ἰο [81] οῇ οἰ 5. 

ΓΠ15 νὰ ἀδηοίθα ὈΥῪ χτηδἰτησ 86 οὗ οσουίαϊη [8165 οὗ [Π6 

Ροθίβςῳ ψνΟἢ ΘχὨ! 6 ἃ 1π6 ρορυϊᾶῦ νίονν οἵἨ {Π8Ὸ ρυῃίβῃ- 

τηθηΐ οἵ στοαί οἴδβηάθυβ, δηα δρρίγίησ πὴ ἴο {π6 υῃ- 

1ηΠΠα6α, 
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(, ἅτε οὐ δυναμένην, Θἴο., οη. ασοοιηΐ, παηιοῖψ, ὁ ἐὲ8 ἧπα- 

δὲ]έν ἰο γτοίαϊΐη, ἐ]γοιρῖ, τι δος ῇ[ απὰ [οὐ ρε  μἴη655. ἀπιστί- 

αν 816 65 ἴο πίθον. ἐπιεικῶς. ΝΟ ΘΧρ] συ θυ τη Οὐ 

ΗἩδΙπαογῆο 5δαΐῖ5. αὐἀηιοάπηι. 564 Ὠαθϑί σιγὴ δἢΠττηδΠα] δίααθ 

σοησοάθῃηα!, αὐ Τα πούατη μέΐφιιο, δα φιΐάοηι. ΙΑ ]]10. 

{π εαπάϊάδ ἰοψφιαν. Ἐουίῇ. 

ἀαμιηιοάο. ΙΑ] 1Ὁ. δηλοῖ μὴν, οἴο. ΥὙδὲ ἐμοῃ πιαΐο ἐἡιαΐ 

οἴοαν, ὃψ ἐδ ουϊυϊδίξίον, οΓ τοϊνλοῖ, 1 τοῖδ], ἐο ρογϑιιαάε γοῖι ----- 

ἡ ἵἴπ απ τοῖδο 1 σαη ---- ἰο οπαηρο ψοιγ ηνΐπά. 

ὑπό τι, αἰϊφιιαΐοηιι8. φιιο- 

μεταθέ- 

σθαι, 556. γνώμην ΟΥ̓ ψῆφον. ΓΘ ποχί ψγογὰβ θχαρίδίη μετα- 

θέσθαι, αῃαὰ ἰποτοίοιθ ἤᾶνθ πὸ Ὡθϑά οὗ καί, ὙΠΟ ἢ 15 1 

ΒΟΙῚΏΘ δα Ποη5. {ζᾳ8ι θοῖον, μετατίθεσαι 15 υϑ6ἀ ἴῃ ψγ»μδᾶῖ 15 

οΑ]16 4 (Π6 οοπϑδίγιοίίο ργαρπαηβ [κ ἐξελέγχω, Ρ. 482, Β. 

ΤῊΘ 56η586 15, ἀπά ἀο ψοῖι οβαηρα ψοι ορίπϊοη, απὰ δαὶ 

ἐμαὶ, οἴο. 

Π. ἐκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν, ἔγοηι ἐδ δαηια βοΐοοῖ 

οὐ, ἐμαὶ 7ι|ι8ὲ ποῦ, ἴτουη βοπηθ 8] σουϊΖιησ Βορῃϊδί. ΕὟὉΣ 

ὁ αὐτὸς [Ὁ] ονγα Ὀγ {[πΠ6 ἀδίίνα, ἰῃ Ὀγιθῖ ρῃγαβθβ, 566. ΞΌΡἢ 

ᾧ 195, Ν. 8. 

ΕἸ. νάματα... ἑκάστου τούτων, [ἰοῦ δοϊοηρσῖηρ ἰο, ΟΥ̓ 

Ραϊΐ Ιηΐο, Θαοῖ, οΓ {686 ἐιιὖ8. 

404 ΒΒ. χαραδριοῦ. Α Ὀϊ, 50 641164. ἔτοπλ [Π6 γάνίπθα δηά 

6645 οἵ ἰογγθηΐβ ψἤθτθ 1 ᾿1γθ5, οὗ ἃ υϑ᾽]ονθ σοΙον, δπά 

ΑἸΘΥ οἷον ΒΌΡΡΙΥ λέγοις ἄν. 

ΨΘΙῪ γΟΥΔΟΙΟ5. ἅμα τῷ ἐσθίειν ἐκκρίνει, 5ᾶγ5 [ῃ6 Ξΐσθο!. 

ΤῊΘ ὥσθ]. οὐ {Π15 ρίασθ, δηα τηδὴν οἰπϑυβ, ΤΩ ΠΟη {πδΐ 

{π656 Ὀιγὰβ ψψθῦθ γϑραΐϊθα ἴο οὐ ἴΠπΠ6 Ἰδυηάϊοθ ὉΥ Ῥοίηρ 

Ἰοοϊκοα δἵ ; γθησοθ ἴῃοβθ νγῆο Ὀτουρῃϊ θη Ἰηΐο το [ῸΓ 

586 Καρί {πθήὰ σογνθυθά, ἰϑϑὶ ἴΠθῪ βῃουὰ οῇἶθοί ἃ ουγθ ἴου 

ποίησ. Μοῖδ δρουΐ 1ῃ6 ιν ψ}}} 6 απ ἴῃ ΞΟ ΠΟΙ θὲ 

οὐ Αὐδίοι. Η!ϑί. Απῖηδὶ].. ο]. ΓΝ. 80, 5ε54ᾳΨ. Ηδ {π|ηκ5 1 

ἴο Ὀ6 {Π6 ΟΠαγδάγιυβ οαϊσηθηηὰβ οὐ Οὐ. μιδίουϊα οἵ [1 ηηεθυϑ. 

τὸ τοιόνδε λέγεις, οἷον, 40 ψοιι αἰΐοιυ ἐδαὶ ἐθόγ ἐδ διιοΐ, α 

ἐμῆηδ α8. 

(Ο. λέγω, καὶ, εἰς. λέγω, ἰο ΡῈ ταρθαίβα αἰϊοι καὶ ἴῃ (Π6 

17 
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5658 οὗ 8ρεαϊῖηρ οἵ, ἰαἶκθβ. ἃ ρϑύβοῃμαὶ οδ]θοὶ νυ ν Π]Θἢ 

ἴῃ6 ραυΠορ]65. ἄστθθ. ΤΠΘ 56η868 15, γ68, ἃπαὰ 1 8ρεαΐ οὕ 

(αΠΠονν {πᾶΐ [Π6τ6 15 βϑυςῃ ἃ [πϊησ 85) α σιαᾶπὶ μαυστηρ αἰΐ ἐδι6 

οἶδεν ἀοϑῖγοδ, ἀπά αὖ ἰο ἴσα Ἰαρρὶϊν ὃν ἐακίπρ ρίεαδιγε ἴπ 

7εοαϊηρ ἐλιθηι. 

ἀπαισχυνεῖ 15. υϑοα ψῇ Δ]] 510 η ἴο γμαΐὶ (ὑ8}116 165 Πὰ5. βαιά 

οἵ 1ῃ6 τηοάαβίυ οἵ (ἀουριαϑ ἃῃα ῬοΪαβ, ἃ5 ἴη 489, Α. 

κνώμενον διατελοῦντα τὸν βίον ΘΧΡΙΔΙη5 (Π6 ργθοθάϊησ οἰδαδθ. 

Ηθηοθ [Π6 ἀϑυπάσδίοηῃ. δημηγόρος, σοαῦϑ86, υμΐσατ,. 

ὅπως μή; 1. 6. σκόπει ὅπως μή, 85 8.8]. 

10. ἀνδρεῖος γὰρ εἶς "ΓΠΙΒ Δ|106 65. ̓ ΤΟΠΙΟΔΙΪγ ἴο 15. ἀθῆ 

ΠΙἤοη οἵἉ [ῃΠ6 βέλτιστοι ἃ5 Ὀαϊησ [Π6 ἀνδρεῖοι (491, Ο). 

Εὰ, τὸ . . . κεφάλαιον, Τά φιοά γογιηι ᾿μι7ιι5 σοηογ δ (1. 6... 

ἰὙΡ 55] πα 1) σαρμ ἐδ. ᾿Αβί. κεφάλαιον 5 ἴῃ Δρροβίοη 

ΜΠ ὁ βίος. ἀνέδην, [γΓ6οἶψ οΥ οροπῖψ. 

ΑΑ. ἀνομολογούμενος, ἱποοηδίδίθηΐ, ἀϊδασγοοῖηρ ; ἴγογὴ ὁμο- 498 

διαφθείρεις 

..«. λόγους, ψοῖ ἡιαΐθ τυπαΐ τῦὸ ἴαυθ βαϊὰ δοίογε ροοὰ Ὸγ 
ποίδίηρ. 

Β. καὶ γὰρ σύ. ἸἩοίϊ, ιϑπαΐ οΓ ἐπα 3 ΤῸ ψοιι ἀὯο ἴοο, 

). 6. παρὰ τὰ δοκοῦντα σαυτῷ λέγεις. 

(. διελοῦ τάδε, οἴο. Εαρίαϊΐη ἐἢι6 ἐοϊϊοισΐησ. Ὑοιι ῃιθαῃ 

δοηιοίἠἧησ ργοϑαδίψ ὃψ ἐπιστήμη (οοτίαϊη Κπον]θαρθ), ἀο 

ψοι ποί 1 ἄλλο τι οὖν, οἴο. «14 γοῖι ποί αοσοογαϊησίῃ, 

ΟἹ. ἐΐ6 σγοιπά ἐπαΐ ζηοιοίοασο σα α αἰβογοηί ἐπῆπρ ἤΓολα 

, πιαηήηι655. δρεαΐ οΓ ἐδθδε α8 ἕτιοο ὃ "6 Δ]] θη ἴῃ 1Π]15 

δηἃ [Π6 ῬΥΓΙΟΙ 4υΘβίοη 15 ἰο 491, Α, Β. ὙΠ τὴν ἀνδρείαν, 

λογούμενος, υϑοα ἃ5 8η δα]οοῦνα, δηά ἀ ῥΙγν. 

οὖσαν 15. ἴο Ὀ6 Βρρ!ι64. Τα δοουβ. 050]. 15. οἴθη ΤὈυπά 

νγποὰΐ [η6 ρᾶγορ!Θ οὗ εἰμὲ Θχργθββθά, Βδκίκθου, νι ποῦΐ 

ΜΗ. δυϊπουν, 8445 ὃν δίϊθι. ἕτερον, νγ ΠΟ 185 ἃ ὙΘΙῪ ΡΙῸΡ- 

8016 σοηπ]θοίατθ, ἃ5. ὃν ΤΥ ΘΒ] ν πᾶν θθθη βϑυνα ]οννθὰ ἀρ 

ὈΥ ἕτερον. ΤΠ6 ρδυοῖρ]6 ὃν γγουα Ὀ6. αἰϊγδοίθα ἰὴ σϑησθῦ 

ἴο 1η6 ρτοαϊοαδίΐβ. 

Ὦ. δ᾽ Ἀχαρνεύς. Ῥϑοογαίο5. ρ᾽αν τ} θὰ βονθυθ νυ Ἰπηϊ τα 8 

{Π6 βοϊθιηη βίγίθ οἵ σονθηῃηδηίβ, ἴῃ ν μΟἢ {πῸ ἀοημιδ οὐ {πὸ 



496, ».] ΝΟΤΈΞ. 195 

Ραγ 65 νγὰβ πηθη!]οηθά. ὥοπιθ οὗ {π6 ἀὠέηιΐ, ἃ5 {παὶ ἴο γν Β] ἢ 

Θοογαίθβ Βοοησθά, μὰ Ὧο ΘΟΙΓΘΒΡΟΠ Πρ δΔα]θοίνθ [ὈΓΠ25. 

ΤῊΘ νηΐ νγὰϑ [ἢ τηοϑί οᾶβ865 ΒρΡΡ]16α ὈΥ δὴ δάνϑυρ ἰὴ θεν 

[ἀκοὴ ἢ {πΠ6 δ Έο]8. 

405 Α. περὶ ὅτου .. . ἀπολαβών, ἰοοῖΐξ αἱ ἴ[Π15 τοἱέ, γοραγα ἰο 

ἀπῇ ραγὲ ὁ {6 δοάψ ψοιι ρίδαβο, ἰακξῖπρ ἐξ ὃψ ἐϊδοῖΓ, οΥ 58ρ- 
ᾧ; τοιοῦ, ἀΐδοαδθ, γϑίθυβ ἴο νοσεῖν Ἰηρ]164 Ἰη διαί] υ. 

᾿γοσεῖ. 

(ὦ. ὑπερφυῶς ὡς. ὍΟοιμρ. 447, 10. 

ΠΏ. οὐκοῦν τούτου οὗ λέγεις, εἴθ. (κι ἐμαὶ οΓ τοϊιϊοῖ, ψοῖι 

α7 8 δροαϊίηρ, ἰδ6 οπα ραγί, υἱζΖ. διψῶντα, δοῖηρ ἐμίγδίῃ, ἐδ 

ἐΐοπ ἐεοϊΐηρ ραΐη, ἐξ ἐξ πο Σ ἨΔ μὰβ βρβϑακίηρ οἵ διψῶντα 

πίνειν. 

ΕΣ. κατὰ τὸ πίνειν χαίρειν λέγεις ; ἦἀο ψοῖι 8ρθαΐ οΓ ἰαζῖησ 

ρίθαδιιγ 80 αν {ογίν αδ {6 αοἱ 9} ἀγίηκῖησ ἐ8 σοποογπδά 3 

Ϊ. 6. 4065 [πΠ6 ρίσαδιγ ρὸ τοἱί, ἐδ6 ἀγϊηκίηρ 2 

νον ; αἱ ἐἢι6 δαηια ἐΐηι6 ἐπαΐ ἐδ6 ρῬογϑοη {θεἰ5 ραϊΐη 3 

ψυχῆς εἴτε σώματος. ϑ΄ία!1]0. οι] γτϑαὰ ψυχῆς πέρι. Βαῖΐ 

{Π6 16 οδῃ Ὀ6 0 Οδ]θοίίϊοῃ ἴο ἰαἰκιηρ τόπον ΜῚΓ 1Π6 σΘΗΙΠΥΘΒ ; 

Δηα χρόνον 15 ΘΧου56α ὈΥ Βθίηρ ἴῃ [15 σοΙρδην. 

497 Α. γίγνεται. 66 ὅφο, ΠΕ, ποίθ. ἀκκίζει. ΟἸγιηρ.. 

δρυά ἴ4|10. προσποιῇ μωρίαν καὶ τὸ μὴ εἰδένα. ΜωρΙ5 ἀ6- 

ἤμοβ ἀκκισμὸς ἃ58 {86 Αἰΐς ΘΧρΡΥ ΒϑΙΟη. [Ὁ προσποίησις. 

ΕΎΟΙΏ ΘΧΔΙΊρΡ]65 οὗ {πΠ6 86 οὗ [Π6 ψογά, 115 τηϑδηΐϊησ δυ]- 

ἀθηῖ!ν 15. ἐο ργϑίοπα ἐπαΐ ψοῖι ἀο πο, ρδυ Που αν ἐο ἀδοϊζηδ 

ἐακῖης α ἐμΐπρ (85 ἴοοα δἱ 1Δ0]68) τολόη ψοῖ τσαπέ ἐέ. ΟὐΟΙΏρ. 

ΟὐοΥδυ οἡ Ηο]οάου. ὦ. θ4. θρύπτομαι Ἀδὰ 5 5ΒοΠ]ΘΙΙΠη65 τ ἢ 

[8 58 116 56η86. 6. σ᾿. ἴῃ ΡΙαί, Απίοη. ὁ 12, ψν 618 11 15 υϑοά 

οὔ 1Π6 [δισῃθα χοἰ οίδησθ οἱ (ὑξβδι ἴο νγϑᾶγ {Π6 ογόνη. 

ὅτι ἔχων ληρεῖς. ΟΟἸΏΡ. 490, ΕΣ, πΠοίθΘ. Ξ514110. (ἢ γϑί 64.) δηὰ 

Αϑί βᾳρροββ [15 ἴο 6 ἃ σοββ ΄α110. (βθοοηά 6ἀ.), αἰΐϊασ 

ὙΠΟ ΚοΙηϑηη οὐ πα γάθιη. 9295, Ο (ᾳαϊ8 ἃ ράΓᾺ}16] ρᾶ5- 

λυπούμε- 
3, 

εἰτε 

ἃ ὁ ΕΙ 
βᾶσθ, οὐκ ἀποκρίνει. ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ὑπολαμβάνῃς, ὅτι ἔχων φλυ- 

ἀρεῖς καὶ ἀρχιωμότερος εἶ τοῦ δέοντος), ΦΊΝΟΒ καὶ πρόϊθί γε... 



--- 

196 ΘΟΠΟΘΙΑΞ. οἰ ΗΘ Ὴς ἀπ, 

νουθετεῖς ἴο (]1Π10165, δηα οὐχ ἅμα. .. πίνειν ἰο ϑοογαίθ8.. 

Οη {Π15 ραββᾶρθ γγχ6 ΓΠΔῪ ΥΘΙΊΔΙἾΚ, ---- 1. Τὶ ὅτι ἔχων ληρεῖς, 

8 ΟΠοῖοα Αἴο Θχρυθϑϑίοη, 85 ποῖ τη6 τοοῖϊκ οὗ ἃ σίοβϑ, δηά 1 

15 ηοΐ ΘᾶϑΥ ἴο βὰν ψγ»δΐ 11 15 ἃ σίοββ. ὑροῆῦ. ὦ. ΓΠ6 ρῃγαβθ. 

15. ἢοΐ ἴὴ ἀγαχηδίϊς Κααρίηρ νὰ [Π6 ΡΟ] Π!Θη655 οὗ {Π6 Ρ]Ϊα- 

ἰοηϊο ὥοοταίθα. Βαϊ {Πθη, 8. Α5. (δ |Π|6] 65 νυ βῆ θ5 ἴο Ὀυθαὶς 

ΟἿ τῃ6 ἀϊδοουῖβθ, πρόϊθι εἰς τοὔμπροσθεν 15 ποί νγ»ῇαϊ ἢ 

νου] βᾶγ. 4. νουθετεῖς ΟΔ ἢ ΟὨΪΥ ροϊηΐ δἱ [ῃ6 δάν!οθ σίνθη 

Ὀγ (δ |11ο]65 ἰο ϑοογαίθβϑ οὔ Ρρ. 484 -- 486, ἀηα ποΐ ἴο δηγ- 

{πη 5814 Ὀγ ϑοοταίθθ. Οομηρ. 488, Α, ὥσπερ ἤρξω νουθε-᾿ 

τεῖν με, ΥοίοΥτηρ ἰο (8]}}16165. ὅ. ΓΠΏΘΙΘ 15 ΠῸ τη81Κ οὗ ἃ 

σηΔηΡῈ οὗ ροϑύβοῃ δί οὐχ ἅμα, δηα [{Π{116 δἱ καὶ πρόϊθι. 656 

Ιαϑί σοηβϑιἀθυϑίοηβ ᾿ηἄσσθ τη6 ἰο το͵]ϑοΐ ὙΠΟ δ ΠῊ 5 

νίαν, ἃηα ἰο τοσαγὰ 1 θυθὴ ΓὩ0]6 ΡΙΌΡΔΡΙ6 ἴπδΐ ὅτι ἔχων 

ληρεῖς 816 ΨΟΙΒ. ΒΡΟΙΚΘΩ ΡΥ οοταίθβ. Βαΐ 1 σἂ δισῖνθ δ 

ὯΟ 50Χ6 ΔΠγγηϑῦνθ σοηο] 5 0 ὴ. τ βρθοίηρ [Π6 ρᾶββαϑσθ. 

Β. οὐ σὴ αὕτη ἡ τιμή, ἐΠπὶ8 ἀαπιαρθ ΟΥ̓ οοβί 5 ποΐ ψο1:7)8. 

'. 6. [Π15 ἄοθϑ γοὰ πῸ ὨΔΙΠΊ. 

(Ὁ. ὅτι τὰ μεγάλα μεμύησαι. ἼΘΙ 15 8Δη οἰασαηΐ Δ} 510 Π 

ἴο {πΠ6 τηγϑίθυϊθβ οἵ (θῖθβ; ψῃ ἢ σοῖο αν! ἀθα Ἰηΐο {Ππ6 

Β.ηΔ811, Π6]4 ἴῃ {π6 οἷΐγ, δῃηά [ῃ6 στοαί, ῃ6]4 ομιϑῆν αἱ ΕΣ] θυ βἰ5. 

ΓΠΘ Ἰαϊίθυ οου]ὰ ποΐ θ6 υυ]ηθϑϑθα 01] ἃ γὙΘΔΙ ΟἹ Π101]6 Δ ἴΘΥ 

1ηἸΠ]60Π]1Οἢ ᾿πίο [ῃη6 οἴμου. 6 βϑηπτηηθηΐ 15 βοιηθίμιησ {Κθ 

1ῃαἱ ἴῃ Ατίορϑ! 5 ψογαᾶβ ἰο [η6 ΕἸδηΐ : ---- 

“ ἘῸΓ πον οδηδβῦ ἴΠοὰ {Π056 συθδίθυ βθουθίβ ΚΗΟΥ͂Σ, 

ΤΗδῦ ἀοβὺ πού πον {Π6 ᾿Ἰδαβῦ {Πϊηρ' οὗἁἩ [θτὴ 8}} 5 

ΠῚ οδῃ 6 τ]6 [Π6 ργϑϑῦ, ῃδὺ οδπηοῦ ΓΘ ἢ {Π6 5118}].᾽} 

ὅθεν ἀπέλιπες ἀποκρίνου, αἸ ΒΊΟΥ δορίηγηρ τ] 676 ψοῖε 

Ϊ6 6} οἵ. ΤΊΘ ἀϑυδ] σοηῃδβίγαοοη οὗ ἄρχω ἢ δῃ δάνορ οὗ 

πεινῶν 15 ἃ Ρ87- ἸηΟΠΠΟῚ 85 ΠΘΙΘ δἀορίοα ὈΥ ἀποκρίνομαι. 

ΤἸοΙρΙ6 ; παύεται ὮΘΥΘ δάορίβ ἴνγο Θοηβ ΠΟΙ ]ΟΠΒ. 

. ὁμολογεῖσθαι ΒΘΘΥὴ5 ἰο πηθδῃ ἐο αρΎ66 τοῖϊέ, ἐβοἴ [; σοι 

Βαίησ [Π6 Θ.Πῖ 8] ἀδίνθ, δη 4 τὸν λόγον ΟΥ ταῦτα ππἀογβίοοα 

1Π6 δι θ]θοι. Ῥαΐϊ ὁμολ. σοι ΤΥ [50 ἀἄδποίο ἐο 6 οοηϑδιδίοηὲ 

εὐὐέ, ψοι ργουΐοιι5 αὐηιδδῖοπδ. (ὑοιηρ. 487, 1). 
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ἘΠ. τοὺς οἷς ἂν κάλλος παρῇς. ΘΌΡΡΙΥ καλοὺς καλεῖς. ΤῊΘ 

8.016 15 Πθῦθ υϑθα 85 ἃ ἀθιηοῃβίγαινθ, --- ἃ ἀϑᾶσθ ΠΟ’, ππ- 

ΘΟΠΊΠΟη ὈΘ[ΟΙ6 ἃ το αΐγο βθηΐθμοθ ἰηἰγτοάποθα Ὀγ ὃς, ὅσος, 

ΟΥ̓ οἷος. 

405 Α. ἀμφότεροι ἔμοιγε μᾶλλον, 1. 6. χαίρειν δοκοῦσι. 'ΓῊΪ8 

15. 5814 ἴὴ οοπίθχηρί, 8ἃ5 1ἴ οογαίθβ οῦθ ποΐ ἀβθβθυνίηρ οἵ ἃ 

ΒΘΏΒΙΡ]Θ ΔΏΒΥΘΥ. 

(. ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον, οἰο. [{ σονγατάβ, ψο, δοσοιάϊησ 

ἴο ΟἍ1116165, ἀῦ {ῃ6 θαά. 86] τότ ρ᾽θαβατα ἃηα ραΐη {μη 

τᾶν θη ΜΘ ΘΠΘΙΏ1Θ5 ΤΟ .Π16 δηα δάναπῃοοθ, δηά 1 ρ]685- 

ὉΠῸ ἃΠα ρϑίη δἃ1΄6 [Π6 βδ1ὴ6 ἃ5 σοοα δηά ου]], ῃΠθη [Π6 Ρδα 

816 ὈοΙῃ Ὀ84 δηὰ σοοά ἴῃ ἃ ΠΙσῇου ἄθρσγθο ἰῃ8η {Π6 σοοά, 

ὙΠΙΟΉ 15 αρϑυστα, ΑἸΘΥ μᾶλλον ἀγαθοί, [8 ΜΞ. Πᾶγνθ οἱ 

ἀγαθοί, Μ]Οἢ Ἀουςῃ δηα βασοθθάϊηρ ϑαϊΐουβ ἤᾶγθ [ΒΥ ἰοῖϊ 

ουΐ, ἃ5 ΠΟΙ ρουνθυηρ [Π6 Β6η86. 

Ἐὰ. δὶς γάρ τοι, οἴΘ. Α ρτονοῖρ, ᾿ηρυΐϊθα ΒΥ [π6 ὅΞϑ'οῇῃοὶ. 

ἴο Επηρθάοοϊθβ, ἃ ρᾶῦί οἵ οὔθ οἵ ψῇοβθ πδχϑιηθίθιβ ν. 164 

ἴῃ ίαγΖ᾽ 5 Εηρθα.) 15 καὶ δὶς γὰρ ὃ δεῖ καλόν ἐστιν ἐνισπεῖν. 

τοι, ηοῖ, ἤποιῦ, 15 οἴἴθη υδθα ἴῃ τη ϊησ [ΓΔ] ΤΘΙΊΔΙΚΒ ΟΥ̓ 

οἰπησ γγ6}}-Κῆονγη ράββϑασθθ. Α {Ππ||6 θϑίον, ἴῃ 499, Β, 

πάλαι τοι, ἰΐ ᾶ5, δοοογάϊησ ἴο Μία 10... ““ νη σοΟΠΗΥτηδηΑΙ 

σα αὐυδάδηι Δαγηϊγαίομθ γθ] ἱπαϊρηδίίοηθ.7 Ξε’ γεαϊίψ, οἱ 

ἀοη  ψοῖ πποιυ. 

4090 Β. ὡς δή, 566 468, Κ᾿. ἰοὺ 5Βοιηθί! 65 ΘΧΡΙΈ5568 

σΥθ[,, ΒΟΥΛΘ 165 70}. ΟΥ̓, ἃ5 ΠΘΙΘ, τσοπ67. [Τί 15 οχυίοηθα 

ΒΥ 811 [πΠ6 οαἀϊίοιβ οἵ ΡΙαίο. Οἴπθῖβ ψουἹά νυυϊΐθ ἰοῦ, δι Ποὺ 

ΘΙ να γ5. ΟἹ ἤθη 1ὑ 4065 ποί ἀθηοίθ ουϊθῇ. 

(. αὖ, αραΐη, τοΐδιβ ἰο 491, Ὁ. Ηθδ 15 ἀρϑίῃ ᾿ποοηβιϑβί- 

Θδηΐ νὰ ὨΙγη56 1. ἑκόντος εἶναι, {[ ψοῖι σοι ἠοῖ τί, γ 

ψοι μαά ψουγ τοᾶψ αδοιέ ἐΐϊ. ὅθθ ϑορῇ. ᾧ 22], Ν. 8; Οὐ, 

ᾧ 629, Ν.; Κι. ὁ 806, Β. 8. Ασοογάϊηρ ἴο Ηδιαδηη (Δρ- 

ΡῬΘπά. ἰο  ιροι, 46 ρ᾽ΘοηΔΒΙη0), 1 15. ἢοΐ 5 ΠἸΡῚγ δροηῖ6. Ὀὰ' 

χιιαγίμηι χιυΐδ δροπίο χινὰ ἐαεϊαί, δ ἃ 15 υδ64 “ αἀ6. 60 ροί]8- 

Βηατη α4υοα 415 ἴδσοτθ ἀθίγθοίαι." [γ. Ατὐηοὶά (οα Πα" 

17: 
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ογά. 2. 89). αἴϊοι Ηδθυγηδηη, 5ᾶγ5 ἰπᾶΐ ἑκὼν εἶναι “’ ῖ5 υϑοᾶ 

ΘσΘΏΘΙΆΠΥ ἴῃ Πθραῖνθ βθηΐθησθϑ ΏΘΙΘ [Π6 Βρθδθι Ὑν]5Π 65 

ἴο 48 )} Ψ ὴ᾿5. ἀθη]8] οἱ τϑίαϑαὶ], ὈῪ ϑαγίηρσ (ῃΠδὶ ἢ6 γ}}}} ηοί 

ἀο 11 1[ Π6 οδῃ Π6Ιρ ἴ{, θαΐ {π΄ νΘΥῪ ΡοΟββιθΙΥ Π6 τηᾶν ποί θ6 

8016 10 ΠΕΙρ 11. Ηδθ δαά5, {μα΄ ἴῃ Ρτοιηθίμθυβ, 266 (ἑκὼν 

ἑκὼν ἥμαρτον), ἑκὼν εἶναι γγου]α γηδῖκΘ ὨΠΟΏΒΘΏΒΘ. 

ὗ ποιεῖν, ἐο ἀο τοοἴΪ ιυὐαΐ 5. πηι οη6᾽5 ροισοῦ,, ἰο πιαΐα ἐἶ6 δε8ὲ 

67 τυὐαί γοῖι ἢαυθ. ΓΓΠ15. ρτόνθυθ ἀσϑίη οοουΐβ ἴῃ [,6σ68, 
12. 959, Ο. 

βίδηϊ 56 οὗ ὁ μέν, ὁ δέ, Ἰὴ ΘΠ Π 6565, ΒΘΘΊ5 ἴο Ὀ6 {Π6 ΤΘᾶΒοη 

ὙΥ (ΌΥ ἃ Κιπά οἵ δρροβίίίοη, ρϑυ 8 Ρ5) ἴπΠΘῪ [Ό]]ονν τινες 

θυ. [ηδίθδα οἵ τινες μὲν. .. ἄλλαι δέ, δοηϊ6. ... Οὐ ΕΥ̓ 8, 

τὸ παρὸν 

ἡδοναί τινές. .. αἷ μὲν. .. αἱ δέ. ΓΘ οοη- 

ΜΡ ΠᾶνΘ, 85 1 {πΠ6 σοηίταδί πϑϑάθά ἴο θ6 τηδᾶάθ ΒίτοΟΏΡΟΙ, 

8016, ἐἢ,656 1 δαν. . . ἐδοδ6. Οορ. Ελυσὶρ. Ηρα. 1189. πολ- 

λαὶ γὰρ ἡμῶν, αἱ μὲν εἴσ᾽ ἐπίφθονοι | αἱ δ᾽, οἴο. [Ι͂η «ΒΟ ]η. 6. 

Οἰθ5. (δ 11, Βϑκις.). οἱ μὲν [Ὁ]]Ονν5. τινες, δη4 1ῃ68 βθοοῃά οἱ 

μὲν 15 ΒΌΡΡΓΙΘΘΒΘΑ, 85 15. οἰἴθη [Π6 σᾶβθ νυ] ὁ μέν, ὁ δὲ ΔΙΟΠ6. 

ΤῊ οσηυΐα οἴη οὐσυϊβ 85 ἴῃ Ρ]αί. Βδρυῦ., 8. 560, Α. 

ΠΏ. εἰ ἄρα τούτων. ΟὝὙΘΟΙ ἰγϑαυθηΐίθυ συϑ᾽ δαί γαυη ΟΥΘΙΙΟΠΙΒ 

βίταοίασαιη ρρυχηαίδηΐ οαπὶ ΘΟ α]ΠΠ]Οη 411. 4110. ΤΠ το]- 

δίϊν6 βίσυοίαστα σψουϊα ΡῈ αἱ μὲν ἄρα τούτων, οἵα. 

ΕΣ. τέλος, ο'ἴο. Οοιμρ. ΟἸο. ἀ6 ΕἸη. 2. 2. ὅ : Ησῃηο Ιρβυχὴ 

βῖν ἤηδιῃ βῖνθ δχίγουηῦτῃ δῖνα υἱΠτηαχη ἀ6 ἤη16 085, 1ἃ 6556 

40 οἸηηΐδ, 488 τοοίθ βουθηΐ, τϑίθυγθηΐασ, πθαὰ8 ἃ Ἰρϑαμπὶ 

υϑαυδη ΤΟ ουσθίαυ. 

Α. ἐκ τρίτων, δ! ἐκ τρίτου, ἦπ {ΐ6 ἐπμγά ρίαοσο, ἰπὶγά. 508 

Επχρ. Οτοϑί. 1178, σωτηρίαν σοι, τῷδέ τ᾽, ἐκ τρίτου τ᾽͵ ἐμοί. 

᾿Ξ ΥΠΊΡΟΒ. 218, Β. ὑπολύετε ᾿Αλκιβιάδην, ἵνα ἐκ τρίτων κατακέηται. 

δρ. ὅ5. ὧν αὖ [οΥ αὖ ὧν. αὖ 15 ουἱ οὗ 115 οἴαιιθθ [ῸΥ 

[Π6 5αϊκα οἵ τ γίῃμη. 

Β. ὅδε 464, ΒΒ, 564. 

ΒΟΥγ 65. 15. ἃ τ 4416 (θυ, βία παάϊησ [ῸΓ τέχναι Δη4 ἐμπειρίαι 

μέχρι ἡδονῆς, ἰογηνηαΐξιρ τη 

παρασκευαί, ἴπΠ6 ΞΐσοΠο!]. ο- 

οί, [πτ6 ἐπιτηδεύσεις. 

ρίοαδιγθ. “5. 15. οχρίαιηθά ὈγῪ ἴθ ποχί ψορίβ, ψῃθτθ. 



δθὺ, 8Β.] ΝΟΊΤΝ. 199. 

αὐτὸ τοῦτο τΕαΙὉ 15 (0 ἡδονήν. 1. 6. τὸ ἡδύ. καὶ ἐτίθην, ΘΟἴἷο. 

απὰ απιοηρ᾽ ἐδιο86 ριιγδιιῖίδ τοϊοὴ, γοίαίε ἰο ἐΠ|6 ρίθαϑβιγ 68, 1 

δαὶ ἀοιση σοοΐογῳ α5 α ἔπαοῖς, απὰ ποΐ απ αγί ; μὲ ὁ ἐδοδ6., 

οἰ το, μαυο ἰο ἀο τοῖ(], σοοά (1 5ϑοῖ ἀοννῃ) πιεαϊτοΐηα α8 απ αΥΊ. 

πρὸς φιλίου. ΒΌΡΡΙΥ Διός. μήτε αὐτὸς οἴου, εἴα. [Ι͂η 

[015 βαπίθησθ, [ῃΠ6 ὕνψο τηϑίη οἰδαβθθ θθρίη ψ]Π μήτε ; ἃπὰ 

{ΠπΠ6 οἰδαβθ θασϊηηϊησ νυ] μηδὲ 15 [Π6 ΒΘσοηα ρᾶγΐ οὗὨ {πΠ6 ἢτδί 

οἴασβθ. Οοιηρ. Κ. Ἰατροϑί αὐ. ᾧ 743, Β. 4. 

ἂν τύχῃς, οἴο.. απὰ ἀο ποΐ, σοηέγαΥΨ ἰο ψοι" ορτπῖοη., απ ϑιυοῦ" 

τὐ]αϊουοῦ σοηιθ5 ἵπίο μοι" ᾿δαά, πο ἑαΐα τυὐαὶ 1 δαν αϑ 

ἐποιισὶ, 1 ἰὐογ6 ἦπ Βρογί. 

μηδ᾽ ὅ τι 

(. οὗ τί ἂν μᾶλλον. .. ἢ τοῦτο. ΤΠ6 ἰαϑὶ σνογαβ 816 

δἀάοά ίο τ6ς8}] οὗ ἴο τηϊη4. δηα τοῦτο ἴα κθ5 [Π6 σοηβί ΟΊ ἢ 

οὗ τί γϑίμου ἰῃδη οὗ περὶ τούτου οὗ. [{ οἴἴθηῃ ΠᾶΡρΘΠ5 {Πδῖ 

ἢ δη4 φιαηι 816 50 Ἰηβουίθα δου ἃ σϑηϊῖνθ ἀδρθηάϊηρ οἢ ἃ 

ΘΟΙΩΡΑΥΙΔΙΪνΘ. ων 5 

τὰ τοῦ ἀν" ἐπὶ ὅν, 1. 6. τοῦτον ἐφ᾽ ὅν. 

δρὸς δὴ ταῦτα πράττοντα, ΜὙΏΘΙΠΟΙ 1 ουρῇΐ ἴο ρθη τὴν [1{8 ἦη 

ἀοΐηρ ἐΠο86 ἀεεά5 ὁ ἐδ γεαΐ πιαη, ἐογβοοίῃ. {πὶ γοὰ 5ροῖκα 

οὐ Τῇθ τϑίρυθῃσθ 15 ἴο 485, Α -- ἢ. δὴ 15 ΠΌΠΙΟΔ]. 

ἢ ἐπὶ τόνδε τὸν βίον. ΝΥα 5που!ὰ δοχρθοΐ τόνδε τὸν βίον, 56. 

ὧν; Ῥυϊ ΡΙαΐο ἔοτη5. {Π15 οἰαῦθθ ἂἃ5. ᾿ῃουσῇ ἢ πᾶ νυτθη 

πότερον ἐμὲ παρακαλεῖς ἐπὶ τοῦτον, Θἴο. 

1). εἰ ἔστι... τὼ βίω. Α τὰτα ἰηβίδποθ οἵ ἃ 8] ἃσυθθ- 

ἴηρ ΜΠ ἃ βίηρσαϊαι νοῦ. Α5 15 υ808] 1 5118} ΘΧΘΙΠΊΡ[65 

ἴΪη Αἰῆο νυ τῖθυβ νἤθΓΘ. ρ] τα β πο ΠΘαΐου 816 Ἰοϊηθα ψΠῃ 

8 51ΠΟΌΪΔΥ νοῦ, [Π6 νϑ Ὁ 15 ἐστί, Δη4 11 ρΥθοθαάθϑ ἴῃ 6 πουῃ. 

Ε. οογαίθα Ὀγθαϊτβ οὔ ἴῃ {Π6 τα α]6 οὗὁἨ [πΠ6 βθηίΐίθποθ,. 

ἴο Κῆονν ψ ῃθίΠου (8 }1Π10165 15 50 [δι οἵ [Π6 ϑϑῖὴθ ορίῃϊοη. 

5041 Α΄. ἡ δ᾽ ἰατρική, 1. 6. δοκεῖ μοι τέχνη εἶναι. 1.5 Ὀεῖον, 

ἡ ἰατρικὴ 15 Δα ἀφδα ἴο Θχρίαϊη ἣ μέν. Οὐομηρ. ὁ μὲν... ὁ κο- 

λαζόμενος, 410. 1". ἡ δ᾽ ἑτέρα τῆς ἡδονῆς . .. ἐπ᾽ αὐτὴν 

ἔρχεται. 'ΓΏΘΙΟ 15 ἃ βιγτιησ σἤδησα οἵ σοηϑίγασίοη 670, 

ΓΘ βοπίθησθ ὈθρΊη5. νυ ἢ ἡδονῆς, ἃ5. 1{ Ρ]αίο᾽ Παα 1ῃ ἢ 15 

τ] η4 {ΠπῸ [τὰ οἵ {Π6 ριθοράϊησ βϑηίθησθ, πα ὐγοτα σοῖς 
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ῳ- 
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ἴο 58 Υ, τῆς ἡδυνῆς οὔτε τὴν φύσιν ἔσκεπται οὔτε τὴν αἰτίαν, 

Βαΐ 1815 ᾿Ἱπουρηϊ, νυ ΒΟ ΔβΘυυγαγβ ἄρΡΡΘΔΙΒ. ἴῃ 1Π6 ΡΔ}- 

ΟἰΡία] ἔστη, 15 ροβίροπϑα, ἀηᾷ [π6 ἱπίθυνθηίησ οἴδυβθ, πρὸς΄ 

ἣν ἡ θεραπεία... ἅπασα, ἀθίθΥ]η6 ἃ Ὠϊη ἴο 580, ἐπ᾽ αὐτὴν 

ἔρχεται, Δασοχηπηοάαίαα ἴο πρὸς ἥν, ἀηἃ ἰο ἰοᾶγοα ἡδονῆς [ἴῃ {Π6 

Ιυαγοῆ, 50 ἴο ϑρθᾶῖκ. [{ τὰν 6 ἃϑῖθα, ψῇγ, σγθη Π6 τϑδάᾶ 

"ἰ οΥνϑῦ, π6 αἀἸά οί αἸΒ η155 ἡδονῆς [ΠΌῸΠῚ 115 ἸΥΤΘΟΌΪΔΙ ΡΟΘΙΠΙΟΗ. 

ΓΠΘ δΏΒΥΘΙ 155 ἴπΠδΐ [Π6 ὐθθκβ νθ8 σονθυηθά 1η {Π61} βίυ]6 

ὈΥ Ὠδίμ6, --- ἃ ΠΙΡΉΘΥ Τὰ]6 ΤΠ8Π σΤΙΔΥΩΠΊΔΙ), ---- ἃπα ἀἸα ποὶ 

ΟὈ]θοΐ ἴο βοῇ ᾿ΤΘ σα] 165 οἵἨ βίγαοίαγθ ἃ5 1156. τότ {Π6 

Ὠδίαϊ6 οὗ {Π6 χηϊη4, δηα ἃῖθ θαι ἰὴ ροοᾶ δοηῃνθυβδίοη. 

ἀτέχνως, δ8η4 ποΐ ἀτεχνῶς. ΟὐἸΡ. 49]. ΔΑ. 

τε παντάπασιν, ἴηι, α πιαπ 67) αἰοσοίοῦ ἐγγαΐὶοπαϊΐ, πιαϊίηρ, 

παν δαῳ (1. 6. δἰγηοβί), 30 ὀδέϊηιαΐο5 (ΟΥ (ΒΟΥ ]ΠΔ[]0}5). ὦ 

2676 ργαοίϊοο απ θῳρογθηοθ6. 

ἀλόγως 

Β. ᾧ δὴ καὶ πορίζεται. ᾧ γΥϑίθ᾽5 ἴο τῷ μνήμην σώζεσθαι 
“ 3 ἣν “᾿ 

τοῦ εἰωνθότος γίγνεσθαι. καὶ εἶναί τινες, 1. 6. καὶ εἰ δοκοῦσί 

σοι εἶναί τινες. [τ τηϊσῃς μᾶγθ θη 584 θαυ} }}Υ ψν6]], εἶναί 

τινας, οἷα. ὥσπερ ἐκεῖ, 1. 6. ἃ5. ἴῃ 1ῃ6 6856 οὗ {π6 Ὀοᾶγν. 

αὔτε μέλον αὐταῖς, οἴο.. Π07᾽ παυΐη ἀπ σοηΟΟγΉ, αδοιμέ 

ατιρ]ι αἶ56 διιὶ σγαϊβεαίον, τη υ ον, πὸ τλδίϊθυ᾽ τυ θέον ἐὲ δ6 

οΥ ἐδ δοίίογ" ΟΥ̓Ά(Π6 τῦοῦ86. Ἦθυθ [Π6 βίγιοίατθ σμΔηΡΘΒ5 

ἴο {λ6 ᾿πηρϑύβοηδὶ ρδυΠΟΙρΙ6, πὰ {π6 βαρ]θοὶ οὐὗἨ {π6 ῬΊΟΥ 

οἴαυβθθ ὈΘΟΟΠΊ685 αὐταῖς. 

(Ὁ. ἐμοὶ... δοκοῦσι εἶναι, ἐξ 866η15 ἐο ηι16 ἐδαΐ ἐΐογα αΥὉ 

Βιοἢ, ΟΥ̓́ 86θηι ἰο πηι6 ἰο θυϊδί. ΓΘ σνογὰβ το ίδ 1 ἰο εἶναί 

τινες πραγματεῖαι, Θΐοσ. 7: 15 βίσταησ {πᾶΐ 8110. δηα Αϑί, 

ονϑυϊοοϊσϊησ {π15 ρ᾽αίη 56ῆ86, υηάουβίαπα κολακεία ἃ5 1Π6 

ΡΙΘαϊσαίθ. συγκατατίθεσαι. 'ΠΘ νψνοΙα γηθ8η8,) ΡΥΟροΥΪΥ, 

ἔο ἀγορ ΟἿ᾽ 5 υοΐο ἔπ ἐΐι6 βαηιθ υδ886ἷ τοὐέ αποί 67) }67, 801}, 

5 ἃ Ἰυάσθα ἴῃ 1π6 οουτί. ἡμῖν 15. ἸΤΌΠ]ΟΔ], ἃ5. 6. Ππαὰ σοηλ- 

Ρ61164 αοΥρίαβ δηἀ ῬοΪὰΒ ἴο ἄργθθ υν ἢ ΠΊτη. 

Π. οὔκ, ἀλλὰ καί. οὐκ ἀθηϊθβ {Π6 ργθνίοιβ βθηΐίθησθ [ΚΘ 

ἃ5 ἃ ΨΠΟΪΘ. χαρίζεσθαι ἔστι, 1. 6. ἔξεστι. 

- 
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ΕΣ. τοιαύτη τις... διώκειν. ΓΘ ᾿πΠηϊνα ὄχρίαϊηβ [Π8 

ἀθιηοηβίγαίνθ, ἀπ ἃ ἀθρθη5 οἡ δοκεῖ γαρϑδίβα. ἄλλο οὐ- 

δὲν φροντίζειν. [15 γοῦρ. ἴῃ {[πΠ6 β5θῆβθ οὗ σαγΐηρσ αϑοιιξ, 

Ὁϑαδ}}ν ἰα κ65 ἃ σΘΗΪΏνΘ, ΟΥ̓ ἃ σΘη να ἢ περί, θὰΓ 5ΟΠΊ6- 

{Ππη65 ἃ πϑυΐθυ δοουβδίινθ. ὅϑορῃ. ὁ 189, Ν. 1. ἡ κιθα- 

ριστικὴ ἡ ἐν τοῖς ἀγῶσι. Ῥ]αΐο σοπάθιηηθα 81] τηυϑῖο οἡ 1Π6 

Παυΐθ., ἃ5 ἰθπαάϊηρ ἴο το πάθυ [ῃΠ6 γουηρσ ὈΠΙΗΊΘΗΪΥ δηα ἰοπα οὗ 

Ρίθαβυσθ. Ηθ ννᾶβ. Πούθυύϑυ, ἴου τοί! ηΐηρ (ηΠ6 ἰἴγτθ δηά 

ΠΡ ἴῃ δἀποδίΐζοη, Ὀυΐ ἀἸϊδαρριονβα οὗ βοιὴθ οἵ [8 οσοδβί 8 

ὙγΠΘΙ6 ΠΟΥ ψνο Θ υδ6ά, 56 ἢ ἃ5 1π6 ρα]. οοηίοϑίβ οἵ οῃο- 

1565, αἀγΔΙ Δία οὐ ἀΠ ται ]ο, {Π1η Κη [Π81 ρ]Θαβαγθ ἃηὰᾶ 

Ποΐ σοοά νγ8ὰ5 {Ππ6ὶ0 οδ]θοΐ, δηά {πᾶὶ Π6Υ ἰθημαβά ἰο ἃρ!ίαίθ 

δηά ποί ἴο οδμῃ ἴπΠ6 β5οὰ]. Οοιὴρ. Εβδρυρ. 9. 998 -- 403. 

ἡ τῶν χορῶν διδασκαλία, ἐΐ6 ουἠ δίδιον ὁ οἤογιιδ68. 50 

681164 Ῥοοδυβθ {π6 ἡηδίγμοίίοη, οἵ [ῃ6 ἤμουν νγὰβ {Π6 ῥυ]η6]- 

Ρᾶ] ρτθραγαίῖνθ. Τὴ6 σἤουβ ἴῃ αἸΠΥΥδια 1]. ΡΟΘΙΓΥ 15 68- 

Κινησίας οὗ ΓΠΘΡ65, 50 οδ θα, 10 15 ΡΘΟΙΑΠν ᾿ἰηΐθηαθά. 

5814, Ὀθοδυβα ἐν τοῖς χοροῖς ἐχρῆτο πολλῇ κινήσει. Ηδθ νἂϑ 

γῆ ο ἢ) ἰδασῃθα δἱ [ὉΥ ἢ15 ροθίστυ ὈΥ {Ππ6 οοιηθάϊδηβ (Α115- 

ἰορῇ. Βιγάβ, 1977, δηά 3.9 }ο].}, ἃπὰ αἰίδοϊζθα ὈῪ 1Π8 ογαΐουβ 

Οἡ ϑοοουηΐ οὗ [45 οπμδγδοίου (1 γϑῖὰθ ἴῃ Αἰμθηθουβ, 591, 

Ε΄ ὯδΩ). 

5802 Α. τί δὲ... Μέλης ; 1. 6. ἐδόκει σοι. ἃ5 ον τί ἡ διδα- 

σκαλία καὶ ποίησις ; 1. Θ. καταφαίνεταί σοι. Α [Ππ|6 ὈοΙον, 

τί δὲ δὴ ἡ σεμνὴ, Θἴο.. [Π6 σοῃδίταοίοη 15 ἀἸΠδυθηΐ, παιηθ]ν, 

τί δὲ δή ἐστι τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακε ἡ σεμνὴ, εἴθ. ΥΥ̓́αΐ ἰ9 

Βα 1ἃ ΠΟΘΙ 15 ἃ Π16Τ8 ρϑββιησ ἤϊηρ αἱ Μ6]65 οἡ δοοουπῖί οὗ [ῃ9 

δ η655 οἱ Π]5 οὐθ65. 

Β. ἡ... θαυμαστὴ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις. Π6 οΥἸα]- 

ὨΔΥῪ ΟΟΙ]οσδίϊοη, ἃ5 9.810. γτϑιηαυκβ. νγοα θ6 ἡ θαυμαστὴ 

ποίησις, ἣ τῆς τραγῳδίας. δ οἰία5 Ηδοτγοαοί. 7. 196, ὁ ναυ- 

τικὸς ὁ τῶν βαρβάρων στρατός ; Ἀδρυῦ. ὅθῦ, [), τὸ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ 

δια- 

μάχεσθαι. .. ὅπως μὴ ἐρεῖ. [5 115 δ΄τῃ ... ἐο πδῖ5δέ τροπ τὶ 

τὸ τοῦ Διὸς τοῦ Λυκαίου ἱερόν, ἃΠα ΟἸΠΘΥ ΘΧΔΙΏΡΙ68. 
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...{λαξ ἐξ ιοὐ ποὶ βαν, εἰς. 

ΕῸν ὃν οἸηϊ 644. Θογρ. ὅορῃ. ἘπΠ]δοίν, 513, ποτέρως... 

παρεσκευάσθαι, εἰγ0 ηιοο (ἰδὲ υἱάοίμγ σοηραγαΐα 6556. ἘῸΓ 

3 4 , ᾽ ΄ ᾿ 

εἰ δέ τι τυγχάνει ἀηδές, 

᾿ΡΙαΐο᾽5. νον οἵ ἰτασϑάγ, σοηρ. βθραν. 8. 568, Ο, 2. 878, 

564.5 8η4 ἃ ΠΟΌΪ6 ρᾶϑβασο, [μορο5, 7. 817. Αποίμου δαχηϊνὰ- 

186 ρᾶββᾶσθ ἰγθαίβ οἵἨ 1Π6 σουγπρίίοη οἵ ἰχασθᾶάν ὈΥ ρορυΐδῦ 

Ἰηἤσθηοθ. [1,6 ρ65, . 659. 

Ο. εἴτις περιέλοιτο. ΑΥἸΒΙ465, ἴῃ Ορροβίηρ {π|5 ρᾶ55Ά 06, 

δηἀ [16 ὥὅομοὶ., ἤᾶνθ περιέλοι, ἡνὨ]Οὴ ΟὐΥαΥ ἃπα '[8110. 

ΡΙΘίου. Αϑί, ἴῃ ἀθίθηδιησ [Π6 ἰδαχί, βᾶγϑβ [Πδΐ εἰ περιέλοι 46- 

ΠΟίθ5 ὁ. οπδ τῦογ8 ἐο ἰγΐρ οἤΐ, εἰ περιέλοιτο, ἡ οπ6 τῦόγ6 ἰο. 

δίγὲρ οὐ ζογ ᾿ϊηιδοί, 1. 6. ἴῃ 15. οὐ πλ]η4 ἰο σοποθῖνα οὗ 1 

85 5 Πρροα οἤς μέλος, ηιιιδὶσαί αἀσοσοηιραμηιοηξ ; ῥυθμόν, 

ἀοβηῖέε βιιοσοδδίοη, ΟἹ αΥϑ68 απὰ ἐδι6568 ; μέτρον, ἀεβηϊέθ. 5ιι0- 

οὐδϑίοη 9 ἴοὴρ απάὰ δμιογὲ δυϊαθ[68. 

γνονται. ΓΘ γΘΙῸ 15 αἰἰγαοίθα ἴῃ ὩσηΡ Ὶ ἴο (ῃ6 ρτϑαϊοαίθ 

ἄλλο τι ἢ λόγοι γί- 

λόγοι. 

Ὁ. οὐκοῦν. .. ἂν εἴη, 12 (τὰσθαγ) τοοιιϊὰ δ6 ἐδθη α Υ]ι6- 

ἰογὶοαϊ 8ρ6οΐ65 ὁ ροριιίαγ" δρεαϊίηρ. 

παίδων. 1. 6. ἴο ἃ ρΘορὶθ (οὐ δυάϊβηοθ) οοϊηροβθα οἵ θΟΥΒ, 

οίο. ὴηδ στγδιηηπλδίϊοαὶ! σοηδβίγ οί οη, Ὁ Π]Όἢ σγουἹὰ 6 οἷός 

ἐστι (δῆμος) παίδων, 15. [ΟΥΒ ΚΘ {Πγουρἢ ἃ βίηραϊαῦ Κἰπα οὗ 

“- “- Φ' 

δῆμον τοιοῦτον, οἷον 

αἰἰταοίίοη, ὈΥ͂ νὨ]Ο ἢ. οἷος, ὅσος, ἡλίκος, νν ἢ [Π6 Ὠοὰη ΟΥ 8ά-. 

Ἰθοῖνθ {Π6Υ δοσοιήρδην, δαορί {Π6 οδβθ οἵ [Π6 δηϊθοθάθηί. 

71 Βὰβ Ὀ6θῃ 1ηΐθυγθα {τῸπ 1Π15, ἃπα ἃ ἔϑιν οἴπϑι ραββᾶσθβ οἵ 

ῬΙαῖο, [παι νγοσηθῃ αἰἰθη θα {Π6 τῃθαίτα αἱ Αἴμθηβ, αἱ ᾿θαᾶϑὶ 

Ἢ Τη. {ταρὶο ΘχΒ !!Ποπ58. Οὐοιηρ. μα ρθβ, 2. θῦ8, 1), 7. 817, Ο, 

δηα Βοοῖκουὺῖβ Οἤδυῖο]θϑ. θχουσϑαβ ἰο ϑσθηθ 10, 
» ς “- ᾿ “ ἃ 3 “ 5, ἢ» Ε ς - 

Α. οὐχ ἁπλοῦν, Θἴσ. ΞξΞ τοῦτο ὃ ἐρωτᾷς οὐκέτι ἐστιν ἁπλοῦν, 

Ϊ. 6. ἄοοθβ ποί δάχηϊ: οἵ ἃ 5:1 ρ16 δΏΒΥΘΙ. διαμάχεσθαι 

λέγοντα, ἰο ρογϑὶδί ἔπι δαγῖη δ, οΥ δέθαάὶίῃ ἰο βαγ. 

Β. τί οὐχὶ. . - αὐτὸν ἔφρασας. Μί. ὁ 508, ο, 5Βᾶγ5: “ΑἹ- 

(ΟΡ τί οὐ ἂἃῃ δοιῖϑί οἴδῃ [ὉΠ]Π]}ονν5. νν μοΥΘ νγθ μου ἃ ΠᾶγνθΘ 

Ἰοοκοά ἴοι ἃ ριθβθηϊ." Α ἀθρίθθ οἵ ὑῦρθποῦυ 8 οοηϊαϊηθα 

908 
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ἴῃ {π|5 τηοάρ οὐ βρϑβακίησ. [{ τὰν θ6 δχραϊηθά Ὀγ {86 

ΡΥΓΔΟΙο6 οἵ δχργθϑϑίησ ἃ νν 18. ΒΥ Ἰηθδη5 οἵ δῃ 1ῃ|Θ σαί νθΘ 

βΒϑῃίθποθ. “"Ὦν ἀϊὰ σοὺ ποῖ 61} τὴ ὃ ̓ ᾽ ΞξοΕὸ “1 ψ]βῇῃ γοὰ 

Πδά Αἰτοδάν ἰοὶα πη6,᾽᾽ δηά ὈΥ͂ ᾿πηρ]]οδίϊοη, “ 61} π|6 δἱ 

αἰτίαν ἔχουσιν, μαῦ ἐξέ ἀαδογίθεα ἐο ἐδθηι, 15. ΠΘΤΘ ὁποόδ:" 

864 1η ἃ φορά 56η86. 

(Ο. οὐκ ἀκούεις. ῬγθΘΒΘη5. Πυ]χ5 νΘΥΌ 46 ἀυτδηία δη,ᾶ, 

-- ροασρθίαο ροῃϊαγ. ὐἴα}}0. ; 1. 6. 11 15 αδϑ64 οὗ βοιηθίῃϊησ 

ὙΠΟ ἢ 15 5814 ἃηα την 6 ΘΑ πη{}} πον. ΟὐὈμρ. [Π6 6α- 

1οΥ᾽58. ποίθ ου Ῥγοιηθίῃ. 688 (6. 566.). 

οὗ καὶ ἀκήκοας. Ὧ66 4950, 

νεωστί. '. 6. ἃδοαΐ 

ἰνγϑηΐγ -ἰἤγθΘ θᾶ 5 ὈΘΙΟΙ. 

Ἐ, ον ΡΙαίο᾽β ορίπίοη οἵἨ Ῥθιυῖο θβ, 566. 1η6 [ηἰτοαποίϊοη. 

εἰ ἔστι γε... ἣν σὺ ἔλεγες ἀρετήν, ἀληθής. (ὐοἸΏρ. [ῸΓ 

ἀρετήν, ϑορῃ. ᾧ 151, ἤθη. 6. ἼΠπ6 ἃροάοβὶβ οἵ [Π185 56η- 

ἴθησθ, ὙγΠ]Οἢ τηϊσῃς 6. ““Π6Ὺ ἃ16 σοοα πη6η.,77 15 ΟἸη 66. 

“ ὙΏθη ἃ ΡῥΙΌΡοΟβιΠΟη ἢ εἰ μέν, ΟΥ ἢν μέν, ἢὰ5 ΔΠΟΙΠΘΥΙ͂ 

ΜΠ εἰ δὲ ΟρροΒβϑα ἰο 1{, 1πΠ6 ἃροάο515 15 οἴἵθῃ βιρρυθϑβθα ἴῃ 

οη6 οἵ [Π6 νο." Μίῖι. ὁ 617. ἴη [π6 δηβϑαϊησ οἴαυβθ, [Π6 

ΡΙΓΘαΙοαίθ, ἐστὶν ἀληθές, 15 Ἰ6  οαἱ, ἀπ ὅτε θαἴοτΘ {Π6 1ηΠη]- 

{ἰπγ6 15 τθἀυσπηάδηί. ΕἸΧΔΙΊρΡ]65 ἃῖθ σίνθη Ὀγ Ηθιηαοιῖ, οἡ 

Ῥῃεράο, 68, Ὁ. Οομμρ. 453, Β. ἀῦονθ. ὅτι νγὰβ 8664 ἃ5 

{που Ρἢ δεῖ ἀποτελεῖν νγὰ5 ἴο {Ὁ]]ονν ; Ὀὰϊ γι θη Ρ]αίο οᾶμηθ ἴο 

{πΠᾶΐ ρατί οἵ {π6 βαηΐθησθ, ἢθ δοσοιηηοάαίοα ἀποτελεῖν ἴο εἰ 

δὲ μὴ τοῦτο: ““ 1 [ῃ15,9 νἱΖ. ἀποπιμπλάναι. 15. Ὠοΐ νἱχίαθ, Ὀαΐ 

[Π15., νἱΖ. ἀποτελεῖν. Θἴα.. 15 50. 

1ὴ. τοῦτο δὲ τέχνη τις εἶνα. ΓΘ. ΠΟΙ ηδίνα ΠΟΙΘ [5 

υϑοα ὈΚΥ δηδοοϊαίμοη, ἃ5 1, Ἰηβϑίθαα οἵ ἠναγκάσθημεν ὅμο- 

λογεῖν, ῬΪαΐο Ππαά ψηίθη ὡμολογήθη. οὑτωσὶν ἀτρέμα, 

γιῖέο οαἰηιΐψ, ΟΥ ργοίέψ σαἰηιῖψ. οὕτως, [τ 516 ἴῃ [,α[1η 

Ττονν5 ἰηἴο 1η6 δάνους θϑίογθ ψῃ θῇ 10 βία 5. ἃ οθυϊαϊη 

τηοα!Ποδίίοη οἵ 115 τηθδηϊηρ, γῇ] οαηηοί 6. ΘΆΒΙΠΥ ΘΧ- 

ΡΙοββθά. Οοιηρ. Εἰατρ. ΑἸσοθβί, 680, ἴοΥ δὴ δηδίοροιιβ τ1ι88 

οἵ σὕτως ΜΠ νου5. 

ἘΣ, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι, Θοἴα. ἄλλοι 15 υϑ6αἃ Θ6ΙΘ ἃ5 ἴῃ 479 



9204 ΘΟΕΟΘΙΑΞ. [608, Ε΄ 

ΠΟ ΤῊΘ νϑὶν προσφέρει ἴθᾶγα5 [Π6 ὨυΠΊΡ6᾽ τοαυϊτθα ἘΥ͂ 

δημιουργοί, [Ὠτουρἢ 1Π6 Ἰπἤπθηςθ οὗ ἕκαστος, 4 464 ἴῃ Δρροϑβὶ- 
[ΟΠ ἴο ἰῃαὶ ποῦῆῃ. Ἕομρ. Μί. ὁ 802, ΟΒΡ5. 

βούλει ἰδεῖν. [Ι͂η [ἢ15 Βαπίθησθ {Π6 ἃροάοϑίβ 15 οὐηϊθά. Οπ6 

σδἢ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ ᾿πουρῃΐ ῥᾳδίως τοῦτο ὄψει. Βαΐ {Π6 {τπ6 80- 

σουηΐ οὗ [Π6 βθηΐθηςθ 15, {πΠαΐ [Π6 ἃροάοϑβιβ βΒῃου]ϊ ἃ ἤδᾶνθ θ6- 

τ 9 
οιον εἰ 

συη δῖ ὡς εἰς τάξιν (“1 γοὺ νΊ5} ἴο Ἰοοῖκ δἵ ρϑιηίθιβ, δία. --τ 

γοῦ Ὑ}}}} 566 [ῃδΐ, δίο.᾽); θαΐ Ὀγ ἃ οἤδηρα οἵ βίγ]β {π6 οἱδιβθ 

ὡς εἰς τάξιν 15 Ἰηδ΄θ ο ἀδροπά οη ἰδεῖν, δηἃ [Π6 ἀροάοϑβὶβ 

Ἰοβββ 115 ῬΙΌΡΘΥ [ὉΓΠῚ ὑπ66 Γ᾽ [Π6 πργθϑϑίοη [Πδΐ δὴ ᾿τηροτᾶ- 

ἔνα, ἴδε εἰ βούλει, ἸηδίΘαα οὗ εἰ βούλει ἰδεῖν, Βα σοτηϊηοπορά 

[Π6 βθηΐθῃσβ. 

Β. καὶ μὴν καὶ τὰ σώματά φαμεν, 1. 6. τάξεως τυχόντα χρη- 04 

στὰ εἶναι. 

(. εἰπεῖν ὥσπερ ἐκείνῳ τὸ ὄνομα, ἰο πιοηέίοη ἐδ παηιθ ΤΟΥ 

ἡΐ, α8 γοὺ αἸ4 ον ἐμαί. ἴη 1ῃ6 ΜΚ. ἐκεῖνο βίδηβ, νυ] οῇ, 

1 σθημ!ηθ6. 5 Ρραΐ ὈγΙΘ ΠΥ [οΥ ἐκείνου τὸ ὄνομα. 

ἘΣ. ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, οἴοσ.. οΥ απψεϊίησ οἶδα το] εἶ, δοηιοίἑηιο8 

εὐ ποί δ6 οΓ πλοῦ τι86 ἰο τὲ (ἴμ6 θοαγ) ἑἐδαη ἐἠδ σοηίγ αν 
(1. 6. ἀρβϑίίμθησθ ἔγομ 50 ἢ} συ Ποδί!οηβ Μ}1}} Β6) ἀσοογαϊη 

ἴο α γῇρ]ε υἱοῖῦ ΟΥ̓ {Π|6 σαδ86 ; ---- παν, ουοπ ΟΓ ἴ68588.. 80 {Π|5 

οἰδαβα ταδί θ6 γθηθι6α 85 ἰΐ βίδη4β. Βαΐ 1 δηλ ρϑιβυδαδά, 

πού ΠΠϑίδηἀίησ ναὶ 5[4110. βᾶγϑ, {μαΐ ἢ οὐσῇῃϊ ἰο Ὀ6 Ἰηβϑσί- 

οὐ Ῥοίοι κατά, ἃ5 ΗΘΙ ΠἀοΥΓ ρΥόροβθβ, Οὐ γε ἰγηθα Ἰηΐο δέ. 

ἘῸΓ 51Πη66 γε 5ῆονϑ [πᾶΐ {πΠ6 οἰαιιβα κατά . . . λόγον ΥΘ]δαί685 ἴο 

1Π6 ἰὈγθροίηρ, καὶ ἔλαττον Βίαηἦθ ΄υ]6 ὈῪ ᾿ἰβε] ; ἂπα [Π6 

δϑυηἀθίοη (καὶ ὈαΙηρ᾽ οἐταηι) 15 πο] θυ Ὁ]6. 

Β, οὐκοῦν... κολάζειν; ἀφ᾽ ὧν ἐπιθυμεῖ ὈοΙοηρΒ ἰο εἴρ- ὅ0ὅ 

ὥσπερ. .. ᾧου τοϊαία5Β. ἴο ἀκολασία. ὥσθ ΟΠΔΡ. γειν. 

40, 48. 

(Ὁ. οὗτος ἀνήρ. 66 467, Β. 

Ιγ ἰῇ ἀρροβιοη νἢ πάσχων ; Ὀαΐ νγ6 τηϊσῃς ἤᾶνθ αἰδὸ παᾶ 

κολάζεσθαι ἴῃ ΔΡροΒΙοη ΜΠ τοῦτο. Λοοογάϊηρ ἰο Αὐιβίοι θ 

οὐ ἘΠοι. 1. 10. 17, οἰθὰ θγ ὅ'[4110., κολάζειν (ἴο ΟΠ Β[180, 

κολιιζόμενος 15. ΟὈγν]Ου8- 



δ0ῦ, ο.] ΝΟΤΈΒ. 900 

οοτγοοί, 1. ἰο ουἱ ο, ρυυηθ6) ἀΠΠ 615 ἔγοῖὴ τιμωρεῖσθαι (ἰο 

1 ]κ6 βα ϑίδοίοη ἔγόγη, ρα 15} ἴῃ 1Π15 ; [Πα [Π6 ΤΟΥΤΏΘΥ ἰα Κ68 

ῬΙαοΘ ἴον {π6 βαίζθ οἵ [ῃ8 βυῆθσγου, [Π6 ἰαίίθυ ἴον {παὶ οἵ 1Π6 

ἄοου. μεταξὺ τὸν λόγον καταλύομεν ; αΥ̓Ὲ το6 δηαάϊηρ ἐδ 

᾿ αήδοοιγ56 Ἴη ἐπὸ παῖε ὁ ὥδοουμα ᾿ηΐθυιοῦ Μϑ. πᾶν καταλύ- 

σομεν, ΑΥ̓͂Θ 106 σοϊηρ' ἰο ὁπά, ἀμ 5οπιθ καταλύωμεν, νγ ]σἢ (ΟΥ̓ 

ΤΑΙΠΘΥ καταλύσωμεν, ἃ5 ἴΠ6 δοίΊΟη 15 ἸποΙηΘηΐΔγΥ)} σψγουά θ6 

δ᾽αϊ τ οπἀ. "ΓΘ ργθβθηΐ ἀθμποίθβ [παΐ {ποὺ αγὸ ἀοΐηρ τμαῖ 

ὙΠΟ 15 Θααϊνα]θηΐ ἴο βίορριηρ, [παὶ ἰῃ6Ὺ αγὸ δερίπηϊηρ ἴο 

Βίορ. αὐτὸς γνώσει, ψοῖν ψοιγ δε. ηυιιδὲ 7μᾶσο, 1. 6. Ἐ ψΊ58 

ἴο βίορ, θαΐ ἰδᾶνϑ 1 ἰο γου. 

Ὁ. θέμις. ΙΒ. ψογά, θὴρ ἤθθ δῃ δοσυδαίγ, γησϑὶ 

6 ᾿π4θο!η 0 ]6. Οὗ [15 υ86 ἴδυν ψ1}}} ἀουβί, αἴθ τϑϑαϊησ 

ψγ δὶ ἘΠ Π5]6Ὺ πα Ἠδυηδηη (ϑορῃ. (α. Οο]. 1191), δηά 

Βυϊπηηδπη (Ἰαύραϑὶ ατϑιη. 1. ὁ ὅ8, δηὰ 2. ρ. 405) πᾶνϑ νσιῖ- 
(θη. ΤῊ. ΟἴΠΟῚ δχϑιηρίθ οοοὰν ἴῃ (4. (]. ἃ. 5., Χϑῃ. 

Εἴοοη. 11. 11, ἀηὰ ἄὔβοι. ϑαρρ!. 881. Ι͂ὶῃὴ βοῃ. Ομοθρῃ. 

609.), 1 15 ἃ ποιμέθη ΠΟΥ Πα ῖγθ. Νὸὼο ρῇτχαϑθβ ἃΓ6 Ὀυπηα θ6- 

51465 θέμις ἐστί, θέμις εἶναι. 'Γ ΙΒ 15 ἃ βίτδηρα, Βυΐ ποί ἃ 5011- 

(Δ 8ηοιηδῖγ. (ὐΟΙΏΡ. χρέων, δεῖνα Βοτηθδίϊηθ5. ᾿Πἀ ΘΟ Ώ8}16, 

περιίῃ, 

86. ὁ μῦθος. "ΓΘ 5ίγ]6 σβδηρθδ ἔτογὰ {π6 ρ]αγαὶ ἰο {Π6 51η- 

συΐϊαγ. ΟὔὐΟμΏρΡ. ἰου [π6 δχργϑϑβίοη, [6 σϑβϑ, 6. 752, Α., ὀὔκουν 

κρᾶτα ἴῃ ὥΟρΡἤΟΟΪ65. ποιηϊηδίϊνα δηἀ δοουβδίϊνθ. 

..“. ἂν μῦθον ἀκέφαλον καταλίποιμι, πλανώμενος γὰρ ἂν ἁπάντῃ 

806 

τοιοῦτος ὧν ἄμορφος φαίνοιτο. 

Εὰς τὸ τοῦ Ἐπιχάρμου. Αἰποηφουβ (7. 808, Ο, ἀπά 9. 

962, 1)) σῖνθϑ ἢ15 ψοσὰβ ἴῃ ἃ ΤΌ ἢ 816 ἰδ Γδιηθίθυ, τὰ πρὸ τοῦ 

δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον εἷς ἐγὼν ἀποχρέω. ἀναγκαιότατον εἶναι 

οὕτως. Ῥϑαρρ θηίΐ ποιεῖν 6]1]1ρ51 ᾿ηϑυάιία. Ἐπχαϊάθηη οὕτως ἰῃ- 

ἰΘΥΡΤ ίου : ὅπ ἤοο Ὑθγιηι δέαΐξιι, φιίην ἐπι ποῖἐδ αηερίτιιδ ηιδοιίης 

οοἰϊοψιῦ. 514110. οὕτως ΒΘΘΙῚΒ ἴο Τη6 ἰο 6 ἸΟΟβϑὶυ υβθά [ὉΓ 

τοῦτο. (ὑοτηρ. ϑορῃ. Απίρ, 706, ὡς φὴς σὺ --- τοῦτ᾽ ὀρθῶα 

ἔχειν, ἴογ ὃ φὴς σύ. 

ΑΔ. οὐδὲ γὰρ... εἰδὼς λέγω. ϑοοσγαίοθ. οἵδ. ρίδοθβ. παν 

18 



906 ἀσεοιλθ. [608 4.1 Ὁ 

56 1Γ1ἢ {πΠ6 ἁἰπ46 οὗὁἨ ἃ ΒΘΔΙΌΠΘΥ δῇθυ ἐσταῖῃ, ἀη8816 οὗ Πϊτη- 

561 το Πηά 11, ἀπα Πορίηρ [Πδΐ ΟἴΠ6ῚΥ5 ΙηοΥ, ὑγΠΘΥΘ ἴὉ ἰ8.. 

Β. ἕως... Ζήθου, εἰ 1 μαά σίυεη, ᾿ΐηι ϑαοῖξ ἐδ βρθεοῆ, 

οΓ Απιρλΐοη ΤΟΥ ἐπα οΓ Ζείϊιδ. ἴ. 6. ἀπῇ} 1 πεά ἀρίδπαρά 

Ρἰ]οβορν ἔτογὴ ἢ15 δἰίδοϊῖ ὅθε 485, ἢ. ἕως ΜῈ 8 1πἢ- 

Ροτίδοι οὐ δουῖβί ἰηἀἰοαϊῖνα δοσοιηρϑηΐθβ ἈΠΟΙΠου οἴδιθθ Θοη- 

ἰαϊηϊησ [Π6 βϑῖηβ ἰθῆβϑθθ ΜΙ ἄν, ἤθη ἃ 768 ποῖ ἔαεία 15. 

ΒρΡοΚθη οὗ. 

Ο. ἀχθεσθήσομαι. "5. ἔτ 15 Θοπαάθιηηθα Ὁ Μωτβ 
8ἃ5 ὑπ-ΑἸτσ, Ὀὰΐ 15 Ὀὐπα βονϑσα] {πη65 ἴῃ Αἰς νΥ 6 Υ5, 

ὙΠΘΥΘ. ΠουγΘυ Θ᾽, 1 ΤηΔῪ ὮδΥΘ ΘΟΙῺ6 [ΠῸΠῚ {Π6 Βου]θ65. ἀχθέ- 

σομαι 15 {π6 Δρρτονθά ἴοσιη. εὐεργέτης . . . ἀναγεγράψει. 

Αἢ 8]]υϑοη ἰο {πΠ6 ΠΟΠΟΙΔΙΎ νοίΐίθϑ ΤΘΟΟυ 64 οἡ χ8 1165, 1Π 

ἔἌνου οἵ [Ὀυθιρηθιθ ψὴρ μαα τϑηάθγθα Αἰῃθηθ ἃ βθυύν!οθ. 

δρθαϊο 7, δ μα 50 ἴῃ σοῦ αὐτοῦ διιόντος ΔΌΟΥΘ. 

Ὁ. οὐ τῷ εἰκῆΈ: Δ οἰοσαηΐ ἃπά οοϑγίαϊη θιηθηάαίίοη οὗ 
Ξ18110. (64. 566.) [ῸΓ οὐχ οὕτως εἰκῇ. κάλλιστα παραγίγνε- 

ται. Οπθ ψου]ᾶ Ὄχρθϑοΐ καλλέστη. ΟΟΟΥ̓ΔΥ Ὑ 5065 ἴο 5 Κ6 

ουἱλ {[πΠ6 ψοτὰ ; Ηοϊπαογῖ, ἰο τθδα μάλιστα. ΓΘ. 5656 15. 

αἰξοη5 τροη Τΐ, ΟΥ̓ 8 ργδδοηί ηιοδέ δοαιμί εἱἶῳ, 1. 6. ἐδ Ῥγ68- 

Θηΐ ἴηι 115 σγεαϊεδέ δοαινέψ, ΟΥὨ ᾿ἷρἠεδὲ ρεγ [δοἐϊοΉ. 

λέγε αὐτός. αὐτὸς 15 ὃψ ψοιγδοῖῇ, ιὐἱέμοιιξ αποῖοῦ" 

Α. ἣν δὲ αὕτη, 1. 6. πον {Π|5 γγα ἰουπά ἴο θΒ6. ἦν ροϊπηίβ 501 

10 ἴμ6 πηθ θη βυοῖ ἃ 50] 1548 (5 ] οἴνου το ΤΠθιη, 

1. 6. ΔρΡρϑαϊῖϑαά. ἴο θ6) ἄφρων, οἴο. Οὐοιηρ. 478, Εὰ, ποίθ. 

Β. ἃ δεῖ. . . φεύγειν καὶ διώκειν. ὙΠ {[π6 ἀσβηϊοη οὗ 

[Π6 σώφρων ἀνὴρ μδ6΄Ι6 σίνοη, ΒουΓ σοιηραγθδ Δα βίοι !θ᾽β ἴῃ 

{π6 τ. Νιοοιμ. 8. 5 ἤη. : ἐπιθυμεῖ ὁ σώφρων ὧν δεῖ καὶ ὡς 

δεῖ καὶ ὅτε. 

(Ὁ. τὸν δ᾽ εὖ πράττοντα... . εὐδαίμονα εἶναι. Ῥ]αΐο ρᾶ 5565 

ἴῃ [Π15 βϑιηθ νγᾶν [τΌῚ εὖ πράττειν ἴο εὐδαίμονα εἶναι ἴῃ Ἐ6- 

ρυῦ. 1. 8558, ΕΣ, ΟΠαγπάθθ 172, Δ, ΑἸοϊθιδά. 1. 116. Β, 

Α5 εὖ πράττειν δὰ [Π6 ἴνγο 56η5685 οἱ αοὐΐηρ τοοῖϊ, ἀνὰ δοΐη: 

φγοβρογοιιβ, Ῥ]αῖο γηδῦ 566 ἴο πᾶν ἀη αν 584 {15 δ π- 



ἘΣ ΤΣ νον 

607, 6.71 ΝΟΤΕΞΒ. 901 

ὈΙσαϊ ἴῃ 5 ἀυοαμηθηΐ, 'ο ΗδΙ που δπα ΚΓ[Ὰ}10. νίθνν 1Π8 

Ρᾶβϑᾶρθ. Ἐουίῃ, οὶ {Π8 σΟὨ ΓΑΤΎ, 58 Υ5: ““ Ὁ] ΡΠΠΟϑορῃϑ 

ΘΟΠΒΘΑΌΘΙΗΒ 6556 ΠΘΟΘΒΒΔΙΙΟ 62; απἰθοοάθηἰίδιι5 Θυγὴ 1] τϑοίβ 

ΟῚ [6] Οθὴ 6556. ΜΙΧ ϑηΐϊμῃ ροίθϑί οἱϑαὶ αἱ Ρ]αίο ἀαρ]1ο] 

56 ΏΒι11 γΘυθΟ Τὴ εὖ πράττειν δ δσατϊηθηΐαμη ρΙῸΡαπηάατη ἀρὰ- 

{1 γϑ]οῖ." ΕἸμΔΙν, Αϑί, δου σῃ]θιθυιη., οουγθοῦνγ. 851 

{Π|ηκ, οὔβοῦνθϑ, (μὲ Ρ]αΐο ““ ἴῃ 15 σοποϊ υϑοηθη ποὴ ἀποῖϊ 

ΟΠ ΟΧ ΔΙΠΌΙΡΌΟ, ---- 564 ὑϑαχη ΙΟαΌΘ Πα] σοσϊίδηά 5. οϑί 1ῃ ΥΘ 

ΒΌΔΙΩ σΟΙγΘΙΘΥΘ, Θυ4 6 αὐοκιατηηο ο ΘΟΙΤΊΡΘΓΘ γο] 1556. 

ΘΧ 6ἃ ΘηΪΠῚ 481 ΡΟΒΪ ΥΑΙΙΟΏΘ, ---- ὨΪΒῚ θοησίῃ αυοά 6ϑ5ῖ, 

ἍΠ11] δϑί ρΙΌΒΡΟΥ ΠῚ] 86 θθαίαμ." ὙΠ {π15. 1610... ἴῃ ΠΪ8 

Βοοοηά δα!τ!οη, ἃρΊ668. 

10. βουλόμενον εὐδαίμονα εἶναι... διωκτέον.: "6 5 ]θοΐ 

οὗ [π6 δοίϊοῃ οἵ ἃ νϑυῦθαὶ τηδύ Ὀ6 ΄ῃ [ῃΠ6 δοουβαίνα οὐ ἴῃ {Π6. 

ἀαῦνα. ὡς ἔχει ποδῶν --- ὡς ἔχει τάχους, ΓΠυσγά. 2. θῶ, 

--- ὡς τάχιστα. ΟοΙηρ. ϑορῃ. ᾧ 188, Ν. : ΟΥ. ὁ 869, Β. 

παρασκευαστέον 15 ἴῃ 6 νΘΥ08] οἵ [Π6 τ]844]6 γοῖοθ ἤ6 ΓΘ, 

--- δεῖ παρασκευάσασθαι. Μί. ᾧ 447. 2. ----- ἰδιώτης (Θὰ 

ΟρΡΡοβϑά ἴο 1ῃ6 βίαΐθ). απ Ἰπατυϊαιιαί. Ιὴ {π6 ποχί 56ῃ- 

ἴ6Π66, εἰς τοῦτο ΤΟίοΥ5 ἰο ὅπως . . . ἔσεσθαι, δα οὕτω πράττειν 

ἴο συντείνοντα ΔΠ4 ψγηδΐ [Ὁ]]ΟΥν5 10. 

ἘΣ. ἀνήνυτον κακόν, δὴ 6η 1655 ΟΥ̓ ΘΙ 6655 ουΐΐ, ιθ ἴῃ ἃρρο- 

βοὴ ἢ [ῃ6 ρυ οΙρῖα] οἴδαβα ργθοθάϊησ τ, ἃπά ἴῃ (Π6 

δοσυδαίϊνθ. ϑορῃ. ᾧὁ 167, Ν. 4 ; Οὐ. κὶ 994. 8: Καὶ. Κὶ 266, 

Ἐ. 2. φασὶ δ᾽ οἱ σοφοί, οἰο. ᾿ΓΠ6. Δ᾽] 510. 15 ΓηΟ16 ρδ.- 

ΠΟΟΪΑΥΥ ἰο Ἐπηρθάοοϊθβ, γγῆο τηδάθ φιλία ἃηά νεῖκος [πη6ἃ 

γτηθηΐα] οϑυβθϑ 'ἢ 15 ψουἹά οἵἨ ρῬῇῃθηοιηθηᾶ : ἴΠ6 [ὈΤΙΊΘΥ, ΟΥ 

1Π6 αἰἰγϑοίϊησ' ΡΥΙΠΟΙρΙΘ, [Π8 σαιβθ οὐ ὑπίοη διηοηρ {Π|η 08 

ὉΉ11Π|κ6, οἵ οὐγρϑηϊΖαί!οη δηα οἵ πηοίϊοη θη ο56 15 τηδά8 ουΐ 

οὗ γιαηῃ. δη ἃ (Π6 Ἰδαίου, οὐὁ 16 ἀἸββοίνιησ ΡΙ]ΠΟΊΡ16, [Π6 οαυβο 

οὗ βαραϊαίϊοη. Ηδθ 15 18 Αρυίσθηίηθ γγῆο ἰδαρῃϊ ἴῃ ν 156, 

{πᾶ ““αὐδ8 ἴῃ ΤΟΥ δίαιτα σοηδβίαιθηΐ, αυθθαι6 τον θη αν, 

68 ΘΟΠ ΔΉ ΘΥΘ ΔΙΩΙΟἸ 181. ἀἸ551ρ8 16 ἀἰβοογαϊδη." Οἷα. ἀθ 

Αιἰηϊοῖι. ἢ... ΗΒ. ουθθ5. ΤῸΥ {πΠ6 ρῬῃδποιηθηδ οὐ {π6 νγνουν]Ἱά 



ἘΠΕ ΚῸΒ ΑΌΚΒΟΙΑΞ. [607, Ε.. 

ΘΙ ΡΥ 5108], δηα ϑοογαίθϑ Πῦρ σῖνθϑ ρ᾽υ }}Υ ἃ ΠΟΘΙ, 

[ὰὙ ἰο ἢ15 ἀοοίη6. ΩΝ 

Α. τὸ ὅλον τοῦτο... κόσμον καλοῦσιν. 'ΤῊΘ υῃϊνϑῖθθ οννοά 508 

[Π8 ΠδΔΙη8 κόσμος, ΟΥ̓ΘΙ, δγδέθηι, ἴο Ῥυίπασογταβι Οοιηρ. 

Χϑρη. Μϑῃι. 1. 1. 11, ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος, 

γγΠ] ἢ 5ἤονβ [πα΄ Θνθὴ ἴῃ6η 1ῃ6 Δρρβι]αίίοη μὰ ποῖ θθοοτη8 

ὙΘΙῪ Οὐ Θηΐ. 

1 15 [Παΐ οὗ γαΐΐοδ, δυϊ[Πγηθίοαὶ, οὐἩ πιηιῦοῦβ. ΤῈ οχίβίβ 

ἢρσυγαίνο!ν ἴῃ ποτα ]8 ἀηα ρο] 165, ῃΘη [η6 τϑοθὶρίβ οἵ ὁμ8 

ΔῈ ἴο Π15 Οἰαϊγηβ ἃ5 (ῃΠο86 οὐὁἨ δηῃοίπου ἴο ἢ]5. 1. 6. ἤθη 185- 

ἴσΘ. ῥΥθνδι]5 ἃΠα Δ55]5 5 ἴο θοῇ δοσογάϊησ ἴο ἢΪ5 ἄπ6, 8η4 

ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρικῆη. (ἀθοχηθίτ08] 6α08}- 

ποί δοοογαϊηρ ἴο ἢ15 ρον ῖ οὗ τϑοθίνίησ, Βαΐ πλεονεξία ΟΥ̓ 

5615} η655 αἰβίαγοθβ ἃπα ἀδβίσουβ {815 Κιπὰ οἵ δαυδ]γ. ἴῃ 

1η6 5ίἰαίΐθ, {Π15 δαυδ!ν ἰαῖζοϑ ρον Υ ἔτῸπὰ [Π6 Ὀδά, 1. 6. ΤΥΌΩ 

1ῃ6 ἀπ]αδί δηα Ἰσῃοτδηΐ, ἃ πα οἶνθβ 1 ἰο [6 νυν ῖβ6 δηά νἱγία- 

οὐδ. Ὀθοδιβθ ἰἰ 15 τρῆΐ παῖ οηἱν {[Π6Ὺ ϑῃου]α σουθῖὴ Ψο 

οδἢ σογθῖη γ06}}1. ΠΟΘΙ 15 ἃ ποῦῖθ ρᾶβϑασθ οἡ ἴπ6 ἔνοὸ 

648} 1165 ἴῃ {π6 16 ρ65. 6. 757, Β, οἰϊθαὰ θγ Βουίῃ. 

Β. ἐξελεγκτέος . .. ὧς. 66 467, Α, μοίβ. 

οἱ ἄθλιοι. ΓΘ ργϑαϊοδίθ ἄθλιοι 15 οὐ 64. 8866 Κὶ, ᾧ 852. 

Φ. Ἰαγτσοϑί αν, "ΓΒ 15. [Π6 Τηοτ6 πδίαγαὶ, θθοασβθ [Π6 ΡΓ6- 

οοαϊησ ψΟΙάβ, εὐδαίμονες οἱ εὐδαίμονες, ΟἸΘΑΥΎ Ἰηα]σαίΘ {Π6 

σοηϑίαοοη. ἴα}10. ἢὰ5 δα ἀθα ἄθλιοι, νι πϑαΐ δας που ν 

τί τὰ συμβαίνοντα. 'ΓἢΪ5 α86 οὗ τί 

κακίας δὲ 

ΟΥ 50 {ΠΟΙΘηΐ ΤΘδβΟη. 

ἴη {π6 ριθάϊοαίθ ἢ ἃ Ρ]ατα] βαθ]θοΐ 15. πο ὑποοιηγηοῃ. 

Οοιρ. βοῃίη. ο. Οἴθ5.. ἀπόδειξιν ποίησαι τί ποτ᾽ ἦν ἃ ἔπρα- 

ξας, καὶ τί ποτ᾽ ἦν ἃ ἔλεγες. (ᾧ 1600, ΒοκΙκ6ν.) Π6 βδηθ 

Γουγηἷα 15 τορθαίθα 1υϑί θϑίον, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἃ . « - ὀνειδίζεις. 

Π. εἰμὶ δὲ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ, οἰοό. «πᾶ ἐπαΐ ἀπ ἴπ ἐδ 

φῬοιῦ6γ" ΟΡ ἀπῃῳ οἨδ τὐῖο ἤα8 ἐΐι6 τοὐϊΐ, α5 ἐΐοδ6 ριιιυϊδ]οά ὃν 

οἷυϊί ἡπξαηι! αὐ ἴηι απ οηι6᾽5 Ππαπά τῦ]ιο τοΐ5].65 ἐξ (11Π|. θΘ]οηρ; 

ἴο ΔΩ ΟΠη6). ΤΠθῖΘ γοτΘ ἴἢγ66 [κἰη45 οἱ οἷν! ἰηΐδυν δὲ 

ΑἸῃθηβ, πὰ [ΠΥ ἃγ6. ρδυη]ου αυν ἀθβουθοά Ὀγ Απάοοϊάθβ 
{(Ρ. 85, Ἐδ 56). ΤΠ6 Ἰονγθϑίὶ δοηβίβίθα ἴῃ ἃ ἀδθρυϊινδαϊίοῃ οὗ 
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σογίαϊη ρᾶυ ΠΟ αΪ Δ τἱρἢβ, ἃ5 {πα οἵ Ὀγ]ησΊησ ἃη δΔΟίΙΟη ἃ5 ἃ 

ΡΌΡΙΙΟ ἀοιδοῦ. 6 ποχί ᾿ηγοϊνθά [Π6 [αἰτίη αὐνὰν οἵ 81] 

οἷν! τἰσῃῖβ ; ἀπα ἴο {815 [π6 Πίσμοοι δἀάθά σοῃῇβοδιοη. 

Α5. ἴῃ [1πΠ6 ὕτγο ᾿δίίθυ Κιπάϑ, [πΠ6 ρϑίβοῃ αἰξοϊθα ἢ ἀτιμία 

σου ποῖ ἀρρθᾶῦ ἴῃ οουχί ἃ5. ἃ ΡΥΟΒΘΟΌΪΟΙ ΟΥ̓ ἃ Ὑ]ΓΠΘ655, ΟΥ̓ 

σοιηρ δίῃ οὗ 5 ψτοηρθ ΒΘ ίογθ [πΠ6 ρθορίθ, 6 νγὰβ ῥ᾽ δίῃ ν ἴῃ 

1ῃΠ6 Ρονοῖ οὗ ἢ]5 ΘΏΘΙ,168. νεανικὸν ἀΘῃηοίο5 δὲ }.-8ρΊγ1- 

θα, ΟΥ̓ ΥΑΙΠΟΥ οὐογϑοαγίησ. ΓΘ οἴασβθ 15. ἴὴ Δρροβίοη 

ψΊ τύπτειν ἐπὶ κόῤῥης. Οομρ. 507, ἃ. 6 5816 15 ἔτ6 

οἵ τὸ ἔσχατον, ἃ5 1᾽ἴ ΤΟΒρΘΟίβ ἀποκτεῖναι. ϑοοζαίθϑ γϑίϑυβ ἴὸ 

486, Α -- Ο. 

ἘΣ. τέμνεσθαι, »Υ ΘΠ ἰαἰτοη ΜΠ σῶμα, 15 ὑπ ἐγιιδία ἀἴ556- 

σαγΊ. 
809 ΑΑ. καὶ εἰ ἀγροικότερόν . . . ἐστι. ΤΠθΘ56 ψογάβ 816 υδ6α 

ἴο Ἄθχουῦβθ ἴΠ6 οοηῇάθδηςσα δπὰ ψαηΐ οἵ ἀθίθσθησθ ἴο οἴπϑιβ. 

ψΠΙΟἢ Θοοτγαίθθ μοῖ6 αἰθρίαν. Οοιηρ. 462, Εἰ, 486, Ο. ἿΙη 

{Ππ6 Ἰαίίου ραβϑᾶσθ, 6 ἤᾶγβ εἰ καὶ ἀ.. ἃΠἃ Πόῖθ καὶ εἰ ἀ. 

ἈΑσοοτάϊηρ ἰο Ηδτηι. (οη ρου, ποίθ 807), τϑίδυυθα ἴοὸ Ὁ 

1411}... καὶ εἰ, οἔΐαηι 8. 15. υϑϑα σοῃοθυπίηρσ {παὶ ψΏΙΟἢ τγ6 

ΟἾΪΥ ἀΘΘΌη6 ἃ5 [Π06 ; εἰ καί, φιαηπιψιαηι, ΘΟΠΟΘτηρσ ἰπδΐ 

ΠΟ νγα ἀθοϊατθ ἰο Ρ6 6. ϑοοταίθϑ, {Π6 4 ἄοθϑ οί. 

θυ δάτηϊ {Πὰΐ Π]5 ΘΧΡΥΘΒΘΊΟΙ 15. ΠΏρΟΙ 6 ; Βαϊ ἴῃ 486, Ο, 

(Δ Π|ο]65. δοϊκηον]θασοβ ὈΥῪ εἰ καὶ 5. ἰγϑϑρᾶβθ ἀσαϊηδί {0 

γα Ϊ]65. οὗ σοοά-Ὀγθθαϊηρ, 

φγΐηιο αδϑρεοί. Αϑιί. 

Β. τίνα ἂν βοήθειαν, οἰοΘ. Βῳ [8 ἑπαδὶϊιίψ ἰο αῇογάὰ 

εὐὐαΐ κΚπα ὁ αἱά ἰο Πϊηιδοῖ τϑοιιϊα α πιαη δ6 π ἐγ], γἱαῖο- 
μΐοιδ Σ 'ΓΏΪ5. Δ|]Π06465 ἰο 486, Β, μήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον 

βοηθεῖν. 

βοηθεῖν 15 ἴογ' αἴσχιστον εἶναι ταύτην τὴν βοήθειαν μὴ δύνασθαι 

βοηθεῖν, ἐπαΐ ἐξέ 15 ηιοδέ ἀϊδργασοίμΐ ποὲ ἐο δ6 αὖίο ἰο γϑΉΟΥ 

ἐῃὴ8 αδϑὶδίαηοο, οἷο. (ν1Ζ. [πΠ15 δβϑϑιβϑίαποθ ψῃΐοῃ ψν1}}} ἀγνοσί 

1Π6 σγϑαίθϑι 6ν1})}. ὙΈΠ [Π15 γοὺν βίτδησα ἰηβίαποθ οὐ δἱ- 

ἰγδοίίοη, 1 1 θ6 βυσῃ, γγχθ Ἰηδ. ΘΟΙΏρΡΑΙΘ [Π6 Θχρυθβϑίοη ἴῃ 

18 

οὑτωσὶν υἱ [,αἰ]Πογυγ 516 οϑὶ 

,’ 5 ᾿ 5 

ταύτην εἶναι τὴν αἰσχίστην βοήθειαν, μὴ δύνασθαι 
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ΟἿΥ ΟΝ ἰδησιασθ ἢ ]οἢ Βουίῃ δάάυοθβ, ἐπ ἐδ ἐπα ηιοϑέ 

8]ιαηιοζιϊ ἐἰη 5 ἰο δ6 εὐἱίοιιέ, ἴοΥ ἐέ ἐδ ηιοδὲ δἠιαηιοίμϊ ἐο δ6 
τοἱἱμοιέ ἐμ5 ἐμίπρ. 

(Οὐ. τὴν τοῦ δευτέρου κακοῦ, 56. βοήθειαν, απὰ ἐΐπαὶ ἐΠ6 αἱὰ 

ϑίυοη ἐο ργουθηέ {6 ουὶϊί πρωΐ τη πιαρηλίιαθ 15 δεσοπα (560- 

οὨά ἴῃ 5βᾶμηθ 1 ἱπαάθαμαίθ, δη4 ἴῃ ΠοηοΣ [ἢ δἀθαμσδία : [ῸΓ 

115 Ἰαϊίθυ 15. 1164). βοήθεια κακῶν 15 ΠπἈ6 ἀλκὴ κακῶν ἴῃ 

ἘΣαΤΡΙ4 65. καὶ τἄλλα οὕτως, 50. ἔχειν, ποΐ ἔχει, ψΥΠΙΟἢ 

14110. ΒΌΡΡΙ165. 

ὴΏ. ἀδικήσεται. ὥἔδθα ὅορῃ. ᾧ 207, Ν. 6; Ογ. ὁ 584, α; 

π΄ ΑΙ. Β. 1. 

αοιιέ ἀοῖπρ τόρ 3 'ΓῊ5 σθηϊῆνα ψιπουί ἃ ρΥγθροϑιοη 

ΙΏΔΥ 6 οΘοΙῃραΙϊθα ΜΠ Π {Πα ὙΠ] Οἢ δοσοιηρδηῖθθ νϑιῦϑ οὗ. 

Βρϑδίησ. ὕΟοιρ. ϑορῃ. Ε]θοίν. 817. 

ΕΣ. τί οὐκ. .. ἀπεκρίνω. ὅθ 508, Β, ποίθ.0. Τῆ6 ἴτ- 

Ρδγίθοί ἀπεκρίνου 15 ἴῃ τηοϑί ΜΩ͂Ν. ; θαΐ ἴῃ [5 ἔουγηα]α {παῖ 

ἴθη56 15 ποί υβ6ά. μηδένα βουλόμενον ἀδικεῖν. ὥ66 468, 

Ό, δηά {π6 [πἰτοάυσίοη, ρΡ. Χχὶν. 

Α. ὅπως μὴ ἀδικήσωμεν. 66 480, Α, ποίϑρ. 510 

Β. φίλος μοι δοκεῖ, εἴθ. ΗρθΙθ ὅνπερ τοΐθ᾽5 ουυγασα ἴο 

τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν ; τυ]. διιὲ τυθαξ 

ὁ ὅμοιος, ἃΠα ὡς οἷόν τε μάλιστα 15 [ΚΘ ΜῈ φίλος. οἱ πα- 

λαιοί τε καὶ σοφοὶ 811465 ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἰο οι. Οἀγϑ. 17. 918, 

ὡς αἰεὶ τὸν ὅμοιον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὅμοιον. 6 ἱπουρῃΐ 15 

[ουηά 4150 ἴῃ ϑυροβ. 1958, Β, ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει; ὡς 

ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει, δια 1Ἰη ΤΠ γ515,) 914. νῇθτα 1Ὁ 15 5814 

{παΐ ([ῃ6 θα, θαϊηρ 16 {ΠπΘηγβοῖνθϑ, {παὶ 15. νϑυῖα Ὁ] 86. δηά 

ὉΠ5ί8 016, οδηποί θ6 ἔτιθμάβ. Οὐμρ. 8150 [,μ6ρθ8, 716, Ὁ, 

τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ὄντι μετρίῳ φίλον ἂν εἴη, τὰ δ᾽ ἄμετρα οὐτ᾽ 

ἀλλήλοις οὔτε τοῖς ἐμμέτροις. 

(Ὁ. δύναιτο φίλος γενέσθαι. ἘρΡΟΠΙηδ 50] οἱ! γχαίδί]ο, 

βαγ5. 51811}.9 1. 6. τούτῳ ΤΘΙΘΥΒ ἴο ὁ τύραννος. ἃη4 [Π6 50} ]6οί 

οΥ̓ δύναιτο 15 ὁ τοῦ τύραννου βελτίων. ΤΠ5. ΔΡΡΘΑΙΒ τηοϑί 

ΡΙΌΡΔΡ]6, ἃ5 ῬΙαίο τηϊσιί θα Β}]}γ τϑίυτη ἴῃ ἢΪ8. τη 10 1ῃ6 

ΘΔΙΠΘΙ Βα ]θοί οὗ [π6 οἴαυδβθ, εἴ τις . . . εἴη ; Δα 835 οὐδ᾽ ἂν 
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οὗτος Βῃονν5 {πΠαὶ {Π6 βϑιηθ βθ]θοί ννὰβ 511] ἰὴ Πὶβ τηϊηα. [ὲ 

5. ποί, Πονθυθῦ, Ὡθοθββαῦυ, θθοδυβα ΠΟΥ {Π15 ΡΘΊΒΟΏ ΟΥ̓ 

16 ἰγτδηΐ τος Ὀ6 σΆ]16α ἃ ἔτθηα ἰο {ῃ6 οἰπου. 

ταύτῃ τῇ πόλει. ὥφα 468, Εἰ, ηοίθ. 

ὴ. χαίρων, Ἰπιριι6. ἰῃ6 ορροϑιίθ οὗ κλαίων, ραδδίτη δρυά 

αὕτη, 

.... ὁδός ἐστιν. αὕτη, ἴῃ6 Βυδ]οοϊ οἵ ἐστι, τοίθυβ ἴο ἐθίξειν, 

Βυΐ 15 αἰἰγαοίθά, ἃ5. οἴβθῃ Βάρρθῃβ, ἰπ σϑπάβι, ἰο [μ6 ΡΙΓΘαΙ- 

2 
εν 

ἀταγηδίίοοβι Απά 80 ραικάδης ἰ5 υϑϑα ἴῃ [ δίῃ. 

Οδίθ ὁδός. 

ΕΣ, ἔσται ἐπὶ τὸ οἵῳ τε εἶναι, τοὶ δ ἐπι ξαυοῦ οὗ, οὐ τοὺ 

ἐοηα ἰο ᾿ἷδ δοῖηρ αὖἴο. Ἡῖΐοτο [π6 σοπϑίγυοίίοη οὔ {πΠ6 ἀαίϊνο 

ὙΠ [π6 Ἰμ ἤμην 15 [Ὁ] ονγθα Ὀγ {παὶ οὗ {Π6 δοσυδβαίνθ: 

Ξ8ε 499. Β. 

511 ΒΒ. οὐκοῦν... ἀγανακτητόν; εἰ, ἰἤθη., ἐδ ποὶ ἐἰυῖ5 7ιι8ὲ 

ἐΐια ἐπῆπρ ἰο τοιιδ6 ἱπαϊὶρπαΐζοη 2 ᾿ 

Ὁ. προσεσταλμένη, δ8ϊηιρί6., ῬΥΟΡΘΥ͂Υ ΒΡΟΪΚΘη οὗἁὨ σαγπηθηίβ, 

ἀγαιση, οἶοδα ἰο ἐδ δοάψ, ἴῃ σοηίγαβὶ ἴο ἃ σδιγηθηΐ ψΏΙΟἢ 

Βριϑδάβ ουΐ ψνἹἢ ΠΤ ΘΟ οι 5 [ο] 45 δηα Ρ] 415. 

διαπραξαμένη, οἰο. Βιΐ τυἤόη ἡ ᾿α5 οἤΠεοίοα ἐδ 8δαάπιθ ἐπ 8 

εσἱέϊ, ἐἰ6 Κογοηδὶς αγί, ἐξ οἤαγραδ, 1 ργόδιηηθ, δι ἤσο οοῖς τ 

ἡ ᾿α5 ὑγοιρὶὲ α πιαη δας ἤγοηι ΖΕ σῖπα ᾿ϊέδον ; απὰ ἐξ ὕγοηι 

Ἐρῳρὲ οΥ̓ ἐΐ6 Ῥοηίμιιδ, ----- αὐ {6 Πιὲρ]οδὲ γαΐο (ἐὰν πάμπολυ), 

το δη, ἐξ μας σοπυσμεά ἦπ βαξοίῳ τυΠαί 1 7ι|ι8ὲ ποῖῦ 5ροῖδ οἵ, ἐΪ)6 

ηιαη, Ἰνὐηιδοῖ, απὰ ἠδ οἰ άγοη, απὰ ργορεγέῳ, απα ᾿ϑοηιθη ; 

λαυΐηρ ἰαπάοα ἐΐόηι ἐπ ἐἢ6 ρον, τὲ ἀδηιαπά8 διιὲ ἐτσο ἀγασἤηιδ. 

Αϑὶ δῃὰ Οούαν ψ]βῃ ἰο οῆδηρσθ {Π6 οὐγάθυ ἴῃ 115 βθηΐθῃσθ, 

Ι 566 ποί ΨὮΥ ; [ῸΓ 11 15. ποῖ ᾿η0Ὑ6 ὈΙΌΪΘη (ἤδη οἴδηῃ Πδρ- 

ΡΘη5 1ἴὴ ϑδῦηθϑί σοηγθιβδίίοη. ἐπράξατο 156 [ῃ6 δοιϊϑί οἵ 

᾿πἀθ ἤη!6 {τ6. ὅ66 484, ἃ. ὙΠ ἐὰν πάμπολυ, ΒΌΡΡΙΥ 

ἀλλὰ ταὐτὰ 

πράττηται. 

5190 Α. λογίζεται οὖν ὅτι οὐκ, οἰο. τ οὐκ θϑ]οηρβ ἴο βιω- 

τέον ἐστὶ καὶ ὀνήσειεν, ὙΥΙΟῊ 15 [Π6 ΡΥΙΓΠΔΙῪ οἰααβθ. Βαΐ ἴλ8. 

ΒΘηΪΘΏΟΘ “ἀϑϑαη65 8η ΔΗ ΠΘΙΙΟ8] βἰγαοίατθ, [η6 οἰαυβθθ εἰ 

μέν τις, « - - εἰ δέ τις, Δη4 οὗτος μέν, τούτῳ δὲ ὈΘίηρ ραὶτοα οἢΐ 
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δϑαϊηβί Οη6 Δηοῖ Ποῦ. Οη [Π]15 [Ότίη οἵ βθηίθησθβ, Μί. ᾧ θῷ, 
4. Υϑυηδυῖβ, {πὶ ““ οΙαιβθ5 816 ρυΐ η σοηίταϑί ἢ Οη6 8η- 

Οἴου ΒΥ τπθᾶηβ οἵ μὲν ἀπά δὲ, οἵἁἨ ν᾿ Ϊοἢ ΟΠΪΥ {πΠ6 βθοοπά 

ΟΙαυθα δαϊβ [πΠ6 σοηηθοίιοη, 16 {πῃ6 ἢιβδί ἴῃ οἴου ἰδη- 

συλϑαβ μου Ρ6 ἰτθαϊθα 85 ἃ ραγβηιῃαβίβ.᾽" Ρταβουνίησ [ῃ6 

ΟἼθοὶκ οσάθυ δΔη4 [ὈΣ ΠΟΙ. γγΧ6 τη Ὺ {γα η5]αΐθ, “ἢ γε δοὶδ 

ἐμαΐ ἐξέ σαπποΐ δ (οὐκ), τῇ ἃ τηδη ἃ Ποῖα ἢ στοαί δηά Ἰη- 

Οαχ8 016 ἀἴδβθαβθϑ ὑγοιη ἢ6 Πὰ5 βανβϑα ἴγοόυύὴ ἀγουνηησ,, 15 Π118- 

ΘΙ ὉΪ6 θθοαυβα ἢ6 Ἰἰοβί ποί ἢ15 118. ἐλδαξ 6 οὐ {π6 οἴϑυ μαπά 

πρὶ ἰο ἰἶυο. τοἢο ἢα5 πιαηῃ ὑποιγ αἰ πιαϊαἀλε5 ἔῃ, ἴα  Ὠ]Οἢ 

15. ΠΟΤΕ ρΥθοίουβ ἴπ8η ἴΠ6 Ῥοάγν, ἐδ 5οιιΐ, ἀπά πᾶ: Πὸ (1Π6 

ῬΘΙΒΟΏ 50 Τα ΠθοΙηρ) Ψ}1}} ἀο τη σοοῦ 1 ἢ6 ἀθ νυ ὨΙΓὴ 

ἔγοιῃ {πΠ6 ἀδῆσοιβ οἵ {Π6 568, οὐ [πΠ6 {ἸΌ.Π8], ΟΥ̓ ΔΩΥ ΟἾΠΘΥ 

Ρίαοθ.0 Νδυ, α Κπονβ,᾽ οἷο. 6 86 οὗ [Π6 ορίαϊνθ 

ὀνήσειεν 15 ἴο Τη6 δΐ ἰδαϑί ρουρίθχίησ, ἴα}. ΓΘ ΠάθΥ5 1{, ἢ 

115 δἰίθμάδῃΐ νογάβ, πόψιθ α 86 εἴΐο πιοάο Ζιυαγὶ ρο886, δηὰ 

ἴΠ6ῃ ἴῃ ἀθίβηςθ οὗ ἴὶ γϑΐδϑιβ ἰο Μί. ᾧ ὅ29, οἡ [Π6 ογαΐϊο οὐϊὲ- 

φια. Βαυϊί 1 1 δη ποί ἀθοθινθά, βοἢ ἃ [Ὀτ 88᾽ λογίζεται 

(δοίη ἃ ριδβϑθηΐ ηοΐ ϑαυϊγαϊθηΐ ἴο ἃ Πἰβίουοαὶ [θη56. ἃ ποῖ 

ΤΘάσοι 0 ]6 ἰο {πΠ6 ἰΌτη οἵ ογαΐξίο οὐϊέφιια, ἃ5 ὁ8.565 {Π|ζκ6 λέγεται 

ὥς τινά τις δέξαιτο 816) ὅτι οὐκ ὀνήσειεν νου] ποί θ6 ατδοκ, 

86 1 1 ψοῖθ, τηυϑύ τηθϑῃ, ποΐ οαπ δοπεῇέ, Ὀὰΐ ργοϑαδίψ 

δοηοβίδ. Ἡοιηάουγῖ σοπ]θοίαγοα ὀνήσειεν ἄν, σαη (ποῖ) ἀἄο 

᾿ἵπι σοοά, ΜΜὨΪΟὮ Ἰῃ Βοιὴθ ἄθρυθθ σϑιῆουθϑ {Π6 ἀπΠΠπου]γ. 1 

Ὀδ6ρ' Ιθᾶγθ ίο οἵ δι ἃη ορροϑβιίθ σοῃ]θοίαγθ, ὀνήσει, Οἡ 1Π6 50- 

Ῥοϑβιίίοη {παΐ (ῃ6 ἤμ8] 5υ}180186 ἐν ΧὩΔῪ οὐ 115. ἢ ἰο ἂν 

ὙΙΟΏΡΙΥ τϑρθαίθα. 

Β. οὐ νόμος ἐστί, {ὲ 185. ποί ἐΐ6 οιιδέοηι. μὴ ὅτι κυβερ- 

γήτου, 1. Θ. μὴ εἴπῃς ὅτι, ποΐ ἰο δα... ΟΥ ΤΟ ρα88 ψ ἐδ6 ρΡ1]οΐ, 

ΨΜ2Ο 15 ποΐ Ἰηθη ΠΟ η 64 1ῃ ΟΥ̓ΘΙ ἰο 56]θοὶ ἃ Βίγοησ Υ οᾶ56, [δ 

οὗ {Π6 σθῆθσαὶ. Οὐομρ. οὐχ ὅτι, 450, Εἰ, ποίθ. ἐλάττω 

σώζειν --- ἐλάττονα σωτηρίαν πορίζειν, ΟΥ̓ ἀπεργάζεσθαι. 

μή σοι δοκεῖ κατὰ τὸν δικανικὸν εἶναι ; ἀἄο068 6 8δ6θηῆι ἐο οι, ἐο δ6 

οῃ α ἰουοῖ ιυὐι}, (ἀα τοὶ ταΐμου ρον) ἐλ ἐογθηδὶο πιά ἢ 
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Οοιαρ. θρυθ. 466, Β, μή πῃ κατὰ τὸν τῶν σκυτοτόμων φαίνεται 

βίον ; ἀἄοα5 τὲ 8θθηι ἐο ψοι ἰο γταπῖς τιοΐέϊ, {1.6 δῇοοηιαζογ 5 κὺπα 

ΟΓ Τὐ6 3 
(. λέγων καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν. ΒιυϊΘΗν (ὉΥ λέγων 

ὡς οὐδὲν τἀάλλά ἐστιν. οἡ 

ἐδα σγοιηπά ἐπα ουογψ ἴηι οἾ86 ἐβ οΓΓ πο υαἴμ6 (Ἰῃι ΘΟΙρδΓ1- 

50η ΜΠ ΘΩΡΊΠΘΟΙ ΠΡ). 

΄“΄ Ά ΄-“ δ Α ὃ “ 

δεῖν, καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν. 

ἀποκαλέσαις. 'ΓΠΙ5 σομηροιπά 

οἵ καλέω, ἃ5 ϑ[4}10. ΥΘΥΊΔΥΚΒ, 15 οἴη υϑθἃ θη ἃ πδιηθ 18 

σίνθη ἴῃ δῆθ᾿ ΟἹ σοηίθιηρί, Ξε ἐο σαἰΐ ὃψ α πἱοζπαηια, ἐο σαἰ 

σοπἐθηιρίμοιιδίψ, ΟΥ̓ τοί, α δοογημΐ αὖν. ἘΣΧδτΏρΙ]65 τᾶν Β6 

[ουπά ἴῃ “Δ βοῃιη. ο. Οἴθβ., δμα ἴῃ Πθιβίςθ᾽β Ϊηάθχ ίο 1)6- 

ΙηΟΒἢ. ἐξ ὧν τὰ σαυτοῦ ἐπαινεῖς ---α ἐκ τῶν ἐπαίνων οὗς τὴν 

σαυτοῦ τέχνην ἐπαινεῖς. 

. μὴ γὰρ τοῦτο. .. ἐατέον ἐστί. μὴ ἀθηοίϊηρ διιϑρίοϊοη 

[παΐ Βοιηθίμίησ 15 ἰτ6. ΟΥ̓ πιά οωργθδϑίοη οΥ ορίμϊοτι, ΥΩΔΥ 

θ6 ]οἰηθά νι 8η ᾿ηαϊοαῖνθ ; δηά {πΠ6 {κ τηδὺ "6 ϑαϊα οὗ 

ὅρα μὴ αἰδο. Οοιαρ. ϑορῃ. ΕΠ]δοίγ. 581, ὅ84 (νῇ θα τίθης, 

8ηἀ ῃηοί τιθῇς; 15 Βαρροτίοα ᾿γ 1πΠ6 Μ55.) ; ΑἸοΙθιδά. 2. 189, 

1), ἀλλ᾽ ὅρα μὴ οὐχ οὕτω ταῦτα ἔχει. μὴ Υηδὺ ἤδοΙ6 Ὀ6 {{8Π8- 

Ἰαίθα Ὀγ ρεγλαρβ, οὐ 1 ϑ8ι8ρ6ο,. 'ΓΠΘ 5658 15, .1 διιϑρεοΐ ἐΠαΐ 

αὶ πιαη ἀοδογυΐηρ {6 παηια οὐρ]ὲ ἐο ἐγοιυ αἰσαν ἐδ ἰάθα οῇ 

ἴζυΐη!  α5 ἰοηιρ' α8 ΘΌ6Υ Ἶι6 οαη. απ ὰ πο ἴουθ ᾿νΐ5 {6 ἐοο τοοῖϊ ; 

απά γἱοϊαϊηρ ἐΐ6 ἀϊδροϑβαϊ ὁ αἰΐ 5ιιοἦ, ἐ]ῖηρ5 ἐο {6 οὶ, ἂς 

4061} α5 δοϊλουΐησ το᾿αΐ ἐἶ 6 τοοπιθη, δα. ἐΐναξ πῸ ογ6, το οδΟΘΌΘΥ, 

ἦνθ δ6. οσαπ ἐ86αρε 5 ἀδϑδέΐηῃ. ἐπαΐ 6 οἱρ᾽ ἐο σοηϑίάθγ᾽ ἐΐι6γ6- 

τροη ἤοιῦ 6 σαπ, δ68ὲ ἰἶυ6 ἀτγῖη ἐ},6 {ἴδ τυ]νοἢ, Π6 ἐδ ργοϑαδῖῳ 

αδοιιέ ἐο ἴἶυθ. οἴο. Α βηθ ρᾶγα}16] ραβϑᾶσθ ὁδοῦ δ ἴῃ ἰ,6Ρ685, 

ὦ. 661, (ὦ. ἐπιτρέπειν, 1ῃ [ῃ8 56η586. οὗ σοτηγη Πρ ΟΥ̓ ΤΟ Υ- 

της ίο, πα οἱ σ᾽νίηρ ἃρ ἴο, ἰδ κ65 ἃ ἀδίίνα οἵ ἃ ρϑύβοῃ, οἴθῃ 

ὙΠ ἃ σοηϊνθ ἢ περέἔ. ἀὐβοῃϊη. ο. Οἴθβ. ᾧ 89, εἰ ἐπιτρέ- 

πειν ἐθέλοι πόλει τινὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ περὶ τῶν ἐγκλημάτων, 7 6 

ιὐἱ5],οα ἐο γΟ [ΟΥ̓ ἐΐ6 σγοιηα 5 ὁ σοηιρίαϊηξ ἐο 8οηιδ ἐριραγίϊαϊ 

απ ἀἰδιηίογοδίοα δίαί6. ΑἸοΙθΙαά. 1. 117. 10, τῷ κυβερνήτῃ 

ἐπιτρέψας ἂν ἡσυχίαν ἔχοις ; τυομμίὰ ψοῖι ἰοὲ ἐΐθ6 ρὲϊος παυθ ἐὶ8 
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οἰη τσα, απὰ δ6 χιυθέ ξ ἜΟΥ οὐδ᾽ εἷς, τηογ6 διηρμαῖὶς [Πδῃ 

οὐδείς, σοταρ. Ελατρ. ΑἸσοϑϑί. 671 (ποίβ 'ῃ τὴν 6ἀ.). 

Α. καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ ἀδραηἀδθ᾽ Οἡ σκεπτέον ἄρα. τὰς Ὁ18 

τὴν σελήνην καθαιρούσας. Πα ᾿ΓΏΘΘΒ Δ ἢ ΒΟΥΌ 5565. ΠΟ 

ἄτανν ἄονγῃ [Π6 τηοοη ὈῪ {Π|6|: ᾿Ἰησδηίδί!οηβ, ἀἄγανν ἀοννῃ τη Ϊ5- 

σῃΙθῦ αἰδοὸ ὑροη ἰῃθιηβθῖνθθ. ΓΓΠΘΥ ἰοβί, ἃ νγὰβ {πουρῃΐ, 

{Π61} ΘΥΘ5 ΟΥ ἴΠ61} ἢ] ἄγη, ἰο ἡ ]Οἢ Ιαϑὶ τοῖς φιλτάτοις 8]- 

Ιυ465. Ἐὔνθη δὴ ἀϑβίγοϊοσϑυ, ἴῃ ρυθαϊοίϊηρ 8 60 ]]ρ586 οὗἉ 1[ῃ6 

γτῆοοῃ, ΜΨΗϊοἢ γὰβ ακίη, ἴῃ [πΠ6 τηϊη 5 οὐ [ῃ6 γα σα, ἴο γηδρὶ-. 

68] δγίβ. γγὰ5 Βιρροβθα ἴο ᾿πσὰ σαϊδιηϊίγ. ἈΗρδηςθ ἐπὶ σαυ- 

τῷ σελήνην καθαιρεῖς, ΟΥ καθέλκεις,) 15 υϑθἃ ργονοΥθ 8 }}ν οὗ 

ἴο56 ψῆο ἀγὰνν ἀοννῃ οδἰδιη 165 τιροη {Πθιηβθῖγοβ ὈΥ ΤΠΘῚΓ 

σομάσοί. ΓΘ ποχί νψογάβ, σὺν τοῖς φιλτάτοις, τησϑί ΤηΘ8 ἢ 

αὐ ἐδ6 ἴο55 ΟΥ̓ τολαξ τοὸ ᾿οϊά ηιοδὲ ἀδαγ, 1. 6.. ἃ5. Θοουδίθβ 

Θϑιπδῖθβ [Π!η 5. οΓ υἱγέμο απὰ ἐγιϊ. σὺν ὮΘΥΘ ΡΥΟΡΘΥ͂Υ ἀ6- 

Ποίθ5 1Π6 τηθϑδῃβ, δΔη4 11 15 ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ᾿ἰηΐδυθησθ του [ῃ8 σοη- 

προποη {Πᾶΐ [πΠ6 ρῇταβθ σὴ Πρ ]ν ἐδ ἴο55 οΓ. 'ΠΘ ρτϑροβί- 

ἘΠ ΟΠ, 85 14 110. οὔβθυνθβ, βθϑὴβ ἴο Ὀ6 οἤοβθῃ ψ ἢ Δ] υϑῖοῃ 

ἴο Π|64, 4. 161, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν [ σὺν σφῇσιν κεφαλῇ- 

σι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσι. 

Β. ἐν τῇ πόλει τῇδε. 1. 6. ἴῃ ΑἴΠΘη5. ὅδε 469, ἢ), δπὰ 

468, Εὰ, ποίρ. ἀνόμοιον . .. χεῖρον, 80 ἰοηρ αϑ ψοῖι αΥ̓Θ 

μρΐκ ἐπι6 ροϊέϊοαΐ ἐηδεϊμυἑοηδ οἰί 6 γ) οην ἐΐ6 δοίίογ᾽ 546 ΟΥ̓ 

ον ἐΐι6 τῦογ86. 1. Θ. 50 Ἰοηρ' ἃ5 γοὰ 876 ποΐ 5ϑ: τη] αἰθα ΘΧΔΟΙΥ 

“10 1Π6 ἀδιηοούδου οὗ Αἴμθηβ, Ὀυΐ δὺθ δἰ ποὺ {1 [ῃ6 {πὉ0 

ΡὨΠΟΒΟΡΘΥ, ἴῃ ἵανουῦ οἱ δοίξογ' Ἰηϑι }!]0η5. ὑπάθὺ ΒΘ ἢ 

Κηον]θάσθ δηά νἱτίαθ, ἀηα ηοΐ [ῃ6 ρΡορυϊδῦ νν11}], 588}} σον- 

ΘΙ. ΔΠ4 γΘΒΘΙ 186 Βα Οἢ ἸηΒΠΓΠΟΠΒ. ἴῃ ὙΟῸΪ ΟΠΔΥΔΟΙθρυ : ΟἹ᾽ 

Οὔ [η6 οἴπϑὺ παῃά, αν [Π6 5  ἤβἢ βρισιί ἴῃ [ῃ6 ΘΧίΎΘΊΩ6, 

|πκ6 1ηΠ6 ὑγύδηΐ ψγῇο ἢγβί οουγαρίβ ἀηα [Π6η ἀθβίγουβ, ρορὰ- 

Ια ΠΠΡοτγ. Τωβ, 1 σαρροβθ, [Π6 ρο] 695. οὐ Ρ]δΐο, ἃ5. βϑί 

Του ἴῃ [πΠ6 ΒΘ ραθ]ο αμὰ Ταννϑ, Τα 86 ἃ5 ἴο ἀπάἀουβίδηα 

[μ686 ψογάβ. τι γνήσιον ἀπεργάζεσθαι, οἴο.. ἐο οἶδε ατῷ 

Θοηιη6 ΟΥ ΤΘ 8] γοϑιϊέ πη γοραγά ἰο οὐϊαϊηΐηρ ἐ}|6 Κγἱοπἀ δ) 



δ18, 5. ΝΟΤΈΒ. ἑ ΟΙδ 

Ο εἶα Αἰποηπΐαη, ρθορῖθ, 1. 6. ἴο Ὅ6. οἢ ἰθυτὴ8 οὐὗἤἨ (τ ἔθη ά- 

5}1}0 ψῃ ΑἸμθη5. δήμῳ ἀθρθηάβ οἢ φιλίαν. ἘῸΓ τῷ Πυ- 
ς 3 “ μκ 
ὡς ἐπιθυμεῖς πολιτικὸς εἶναι. ριλάμπους, 566 481], 1). 

Αϑί, θυ οπθ ΜΙ... οὐδ πολιτικός, Ὀαΐ 514110. 150} βᾶγ5 

οὗ τἴ, ἡἐογαί" ποῖ δῖπα υἱ εἰ ργαυϊίαίε. 'ΤΏΘΙα 15, 85 ἴἴ 

ΒΘΘΙΏΒ ἰ0 Π1Θ.) θυ Βοῃιθίῃίησ οἱ βοούῃ 1ἢ ἴῃ 8 ϑιῃρμαῖιοδὶ 

Τορϑθτοη οἵ [πΠ6 νοτά. ὡς 15 δΐηοθ, 8θοῖηρ ἐπαΐ; ποῖ α8, 

1. 6. ἀσοογαϊηρ ἰο (ὙΟΌΥ ΜΥ]ΒΠ}68). 

1). πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν, 1. 6. τό τινα πρὸς ἧἡδ. σώματι καὶ 

ψυχῇ ὁμιλεῖν. ΔΊ τμ6 ᾿ηἀσθῆηϊίθ. βαθ]θοὶ οἵ ἴπ6 ᾿πῆπινθ 

ὍΘΊΘΘ [Π6 ἔνγο β βθααθηΐ ρδυΟΙρ[68. 

ΕΣ, ἡ δέ γε ἑτέρα, ὅπως. ῬΘΌΡΡΙΥ ὁμιλεῖ, ἃ5 ὁμιλοῦσα 15 

υπάἀοηβίοοά 1ὰδί αῦονθ ψ ἢ ἡ πρὸς ἡδονήν. ἐπιχειρητέον 

«νον θεραπεύειν. 6 ἸηΠηΠγ6 15 δα ἀθα δροχθρθίοδ νυ, δηά 

{Π6 ἀδίϊγαβ ἀθβρθηά οἡ {η6 γϑῖῦα]. Οουρ. ϑορῃ. ΕΠ]θοίνυ. 

548, 1977. Ἐν [06 σοηδί αοίοη οὗ ποιοῦντας, 566 492, Β, 

μποίθ. [15 ψΠουΐ ἃ σορυΐα ἃ5 δχρ ϑϊηΐησ οὕτως, δα ὡς 5 
[Δ κθὴ ψΊ βελτίστους ΟὨΪΥ. 

814 Α. εὑρίσκομεν. ΤΠ6 ΑἰΠοΙδίβ ἂπὰ ΜΗ, νυν ἴῃ τασαγά 

ἴο [Π6 αὐυρτηθηΐ οἵ νϑυῦβ Ῥθριπηϊησ ἢ εὐ. ΤῊΘ ΘΑΤΠΘΓ 

ΡτδΟίίοΘ βθθηβ ἰο ἢᾶγθ βθθη, ἰο ἰθᾶνθ {π6 ἀϊρῃίμοησ ὑῃ- 

σμδησοά, Μί. ὁ 167. 6. Βοῖον, 514, Εἰ, ἵνο οὐ [ῃΠ6 θοϑί 

ΜΗΩ͂Κ. ρσῖνθ ηὑρίσκομεν, Δηῃα ηὐδοκίμει, 515, ἘΣ. ἐὰν μὴ 

«ον ἡντινοῦν ΘΧΡΙδΙη5 8δη4 αἀθῇηθθ ἄνευ τούτουί͵Ἠ ΟὐἸηρ. ἃ 

ΒΙΓ1]81 ΔΡΡΟΒΙΠΟη οὗ ἃ οἴδυβ Ὀθοπηϊησ ὑγἢ ἐὰν μὴ ἴῃ 

Θ ΟΡ. Απιρ, 87. 

γμάτων, αἸΟΥ τῦ6 μαά ἐησαροά πη α ριιδίϊς σαραοὶέμ ἴηι ἀν 

ἰγαπδαοίζονδ 07 [6 δίαί6. "ΓΘ σϑῃϊίνα 15 [8 θη ρϑυ νον. 

ΤΠ6 ψογάβ πολιτικῶν πραγμάτων ἀδΘῃηοίθ ΔηΥ Θδιηρίουιηθηΐ ἴῃ 

[ῃ6 5ίαίθ᾽ 5. ΒΘύν: 66, ἃ58 ἰῃαΐ οἵ δὴ ἐργολάβος, ΟΥ σΟΉ ΤΥ αΟἰοΟΥ̓͂, 

κα Ῥῃιάϊαβ, δηα οὗ δὴ ἀρχιτέκτων, [πκ6 [οἴϊηιϊι5, {Π6 Ὀ.ΠΠ Δ ΘΥ 

οἵ 1η6 Ῥαυπθποη. 

ΒΒ. εἰ ἐπιστάμεθα, πὰ ἃ 1|Π||6 δῖον, εἰ φκοδομήκαμεν. 

ΑἸτοΥ τοομἱὰ ἐξ ὃ6 ἡποιπιδοηέ οἡ τιι5 ἐο ὀασαηυῖηθ, ΜΜ6 5Βῃουα δα 

δημοσίᾳ πράξαντες τῶν πολιτικῶν πρα- 
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ἴῃ ΕΣ ΡΊΙ5ῃ, τοΠοέθιογ" τυ ἤηθιυ. εἰ ἠπιστάμεθα., τοἰϊαϊϊνα ἴο ἔδει ἄν. 

Δη4 ποί εἰ ἐπιστάμεθα, νΥ]Ὸ ἢ 15 Δ ΒΟΪ 6 : ἃ πα 50 τὐλοέἤι67᾽ 106 

τ βμαά διυϊαοά (ἴῃ ἴῃ6 ρΙυροτίδοι), μοί τυλοίιογ' το6 ἤματα δι ἀεά. 

Βαϊ {Π6 Ογεθῖκβ, ἴῃ τηϑην Κιηἀ5. οὐ ἀβρθηάθηϊΐ οἴδιβεβ, ρτθ- 

[ϑυγθα 1η6 ΔΌβοϊαίθ ἴο {Π6 το] αίϊνθ ἔΌσγη, ἃ5 θτθ. Τὴ6 σαιβ6 

ΟΥ̓ [Π]15 Δ Υ ἴῃ 1ῃμαΐ ΠἸνθ] 685. οὐ χηϊπά ὑνῃοἢ τηδάθ {Π6 ραβί 

ΡΙΘδθηΐ ἃπΠα [Π6 ροβϑβίθ]θ τϑα], δηά οἴβη 164 {πϑῖὰ ἰο 1ῃ6 86 

οἵ ογαίϊο γοοία ἴοΥ ογαίΐο οὐίέηια. 

Ο. ἰδίᾳ... ἡμῶν. Αοοοτάϊησ ἰο Αϑί, ἡμῶν ἀδροπᾶβ οἡ 

ἰδίᾳ, νγΠ] ἢ σου δοηθ οχρῖθϑϑ [Π6 1468, γὑγϑῖ8θ ποΐ ἡμῶν 

γνναηίθα [ὉΓ {πΠ6 σοπίγαϑί νυ μετὰ τῶν διδασκάλων. 'ΓΠΟΒΘ 

γγΠῸ0 νου] ἃ το]θοί βὰο}} ἃ Π ΘΧΡΙΘΘΒΙΟη 85 ἰδίᾳ ἡμῶν, νν Β]Οἢ 15 

ἀοβαϊαίθ οἵ [ῃ6 βαρροτί οὐὁἨ ρδι816] θχϑιηρ]θβ, γτηυδί τϑδά 

ἢ 51411}0.. ἴον οθθ ΜΩ., ἰδίᾳ ὑφ᾽ ἡμῶν. 

ακειμένων, θα. [Π| τυοιια 6 {16 ραγὲ ὁ ργιάοηὲ ηῖθη, ἱ 80 
δἰἐμαίοα, ἰο ὀηρσασα πὶ ριιϑῖϊο τοογδ. Ηρθτα ἦν Πμὰ5 ἄν, Βαϊ 

78 θοὸν 15 νι πουΐ 1. [1 πη, ἢ Αϑί, ταὶ ΔΙ ΠουΡἢ 

ἦν 15 οἴδη υδ6α ψηποαί ἄν, (566. Μι. ὁ 508, ΟΡ 5. 2,4) γϑοί ἤθῖ8 

[πη6 ᾿πηΠἤσθησοθ οὗ ἂν οδη δχίθπα ἴο {Π6 βθοοῃὰ ἦν. 

Π. ΑΦΑ νϑῖὺ 5:121181 ρᾶϑβᾶρσθ γᾶν Ὀ6 [Οππα ἴῃ [,Δοἢ 65, 186, 

Β, Ο. ἴῃ {π6 ἢιβδί βθηΐθῃοθ, ἂν Ὀθίοηρβ ἴο ἐπεσκεψάμεθα, 

ὙΜὨΠΙΟἢ γουῦ 15 ἰἸθὴ ἢ πάντα... ἄλλα, ἃ5. νγν86}} δ5. ψ ἢ εἶ 

παρεκαλοῦμεν. ΓΘ δογϊδί, ἢ ἂν [Ὀ]]ονησ [ῃ6. ᾿προυῖθοί, 

Ο Α 

οὕτω μὲν διε- 

τ Π6Ι6 ἀθῃοίθβ {8 5 ΟΥῪ δοίη γΘίθυϑ ]6 ἰο ργθβθηΐ Ππη6 (ὑῇ 

106 106 76 πγρίηρ᾽.. . 106 ιτυοιϊά ἐχπαηιυη: 566 Ἠθυιηδηη ἀθ 

Ρδυίϊο. ἄν, 1. 10). ΟΥ ΡΟΒϑΊΙΥ (βίπηοθ γα ἢᾶγθ ἐσκόπουν [051 

Β6ονν) ἴΠ6 16 τδὺ 6 ἃῃ ἱπαοουγδου οἱ βίν]θ, {κ6 {αὶ οὗ 

Ἀ5Ιη σ᾽ ΟἿΤ Ροίθης8] ρ]αρουίθοί ἴου [Ππ6 ᾿προυθοί, ---- τοοιϊὰ 

λαῦυο ἴον τοοιιϊά. Οὐοιηρ. 447, 1). ἴοΥ [Π6 ορροβιίθ υ86 οἵ 16 

᾿ηροτίθοι (εἰ ἐτύγχανεν ὧν ... ἀπεκρίνατο), ἴῃ βΒρθακίηρσ οὗ 

ΒΟ ΘΙ] ηρ ΘΟΠΙΙηΪηρ ἴῃ ρᾶϑί {πη6. ϑοιηβ ψου]α χϑδά ἐπι- 

σκεπτόμεθα ἴδτ6. Ὀυΐ Ιἴ 15 Βοδι ον Αἰο. ὅθ 476, Α, 

Ὠοίθ. 

ΕἸ. ἀνθρώπους ... ἐτύχομεν. 'ΤῊΘ 5{0]6 ρᾶ5565 ἔγθ ον ΠΟΙ 



δ1., Ε.] ΝΟΤΈΒ. 9 

{Ππ6 ἢγβί ρϑύβοη ρ΄ γα], ἃ5 ἃ τ ρρυθϑθηίαίινα οἵ ἃ σοηθγδὶ ἔτ 

ἴο {πΠ6 {π|γὰ,. Δη4 1[Π6ῃ θδοὶς ἀραῖη. "ΓΠΘΥΘ 15 ΠΟ ὕθᾶβοη ΨΥ 

γγ6 5ῃου α βυβροοί ἀνθρώπους, ΟΥἩ ΤΘδα ἔτυχον. ὥστε σοο5 γΥ1 

ἐπιχειρεῖν. ὅπως ἐτύχομεν, --Ξ πη. απ ΟΥ̓ἀϊπαΥ τῦαψ. αϑ5 106 

σοι, κοι ιιο. τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο. ὥδα 447, Α. 

δὴ 15 7,5} ΟΥ̓ Θυ 67. ἐν τῷ πίθῳ, Θία.. 0 ἐγ ἰο ἰθαγπ ἐΐ6 

ροΐίογ᾽) 5 αγέ ὃψ δεσίηηπϊηρ τιυϊέδ, ἐἢι6 7αΥ), ---- [π6 Ἰαγσοβί ν6556], 

δη4 ἰπουϑίοτ [Π6 Ππατάθεί ἴἰο τπὰκθ. ΤῊΪ5. ΡΤΟΥΘΥΌ ΟΟΟΕ ΒΘ 
δ σδ]η ἴῃ [80 |65, 187, ΒΒ, ἴῃ σοιηρδην ΨΠΠ 115 Ορροϑβιίθ, ἐν 

τῷ Καρὶ ἡμῖν ὁ κίνδυνος, '. 6. ἐο γῖδί τοαξ ψοῖ υαἴιι6 ἰδαϑδί, 

αἰΐοηρέ τολαΐ γοῖι σαπὶ δοδὲ αῇογά ἰο ἐαϊΐ ἴπ; ΜὨΙΟΉ τοίθυβ 

ἴο 1η6 (δ δ ΓΠΘΙΌΘΗΔΤΊΘΒ 1 Υγ8 7 ὙγΠ056 ὈΙοΟα νγὰ8 1655 ρ͵6- 

οἰουβ ἴδῃ [Π 61} δι ρου ΥἾ8. 

“616 Β. σὸν ἰδιωτεύοντος. ϑορῃ. ὁ 174; (τ. ᾧὁᾧν᾽' 4584; Καὶ. 

ᾧ 266. 2. 

ἢ. Εοὸῖ νι ῇδὶ 15 ἤϑῖθ βϑαϊα οὗ “"1ῃ6 ἔουγ.,)" 566 1Π6 [ηΐτο- 

ἀποίϊοη. ἀγαθοὶ πολῖται ὮΘΙΘ 15 Τηυσῇ [Π6 5816 ἃ5 ἀγα’ 

θοὶ τὰ πολιτικά, ΜΏΙΟΝ 15 υϑ6α 8ἃ5 8η Θδαυϊναϊθηΐ, 5106, Ὁ, 

517,4. 

ἘΣ. ἀκούω. ὅδε 509, (Ὁ. εἰς μισθοφορίαν . . - κατα- 

στήσαντα, ὃψ δοῖηρ {ἢ 6 ἢγδὲ ἰο ὄγίπρ ἐΐόηι ὑπίο ἐδ 6 ργαοίίοῦ 

ΟΓ ἰαζῖηϑ ραν οΥ γῬεογογηυΐηρ {ποὶγ ροϊοαὶϊ ἀιι65. Ῥοτϊ- 

6165 ἱπίτοάυοοά [Π8 ρτδοίϊοθ οὔ ραγίηρ ἴπ6 Ἰυάσοβ. ΤῊΘ 

ῬΆΥ νγὰβ Οὴ6 ΟΡΟΪ5 Ρ6Ὶ αἰθη αἱ ἢγβί, δηά τ1Π6η το. ΑΓ- 

(61 [ῃ6 ἀδαίῃ οἵ Ῥϑυῖοὶθβ, [Π6 ρθορὶθ αἶἰδο ἀγθνν ὈΔΥ [ὉΥ δἱ- 

(6 πα ]ησ ἴῃ {ῃ6 ἀβϑθιηθίν. ΑἹ] [15 15 δχρ[αϊηθαά αἱ ἰαῦρθ ἴῃ 
{παἰ δΔατηῖγα 6. Ῥοοϊς, Βοθο ἢ 5. ΟἿ] Εοοποιην οὗ ΑἴΠ6Πη8, 

Βοοῖς 1]. δ 14, 18. ----- τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων. 66 469, 

. ΤΠβ ρῃγαβο 15. δχρίδιηθα {ὙΠ} ̓Ὺ Ὀγ Ῥτιοίασ. 842, Β. 

“ΓΘ Τ,δοθαςοηηοη!8η5,᾽) ϑοοίαίθα {Π6γ6 βᾶγϑ,) “" ΘΟῃ668)] 

1Π61} ρὨΠ]ΠΟΒορῆν, ἃπα ῃυ5 ἀθοθῖνα ποθ ἴῃ οἴου βίδίθϑ 

Μ ΠῸ δῇδοι ϑραγίδη τη ηη6 15, ἃηἀ τολο. ἐπ, Ἰηυϊέαΐζοη, οΓ ἐδιθηὶ; 

μαῦθ ἐμοὶγ θαγ8 ὀγιυίβοά ὧψ ὀίοιοβ γοεοῖυοαά ἴηι δουΐηρ, (ὦτα κα- 

τάγνυνται μιμούμενοι αὐτούς,) ἃ ὈΙη4 [ῃΠ6 οερδίιι5. τοῦπμα {Π6ῚΓ 
19 
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απ δ δηά βίαν συιηηδϑί!οβ, Πα νγθδ 5ῃοσΐ πη 105, [85 88 

ἀπουρὶι {πΠ6 ΤιασοΘἀςοιηοηΐδηβ βυγραββθα [Π6 γοϑὶ οὗ ατθθοθ ΒΥ 

ΒΌΟἢ τηθδη5.᾽ ΓΠ6 ρῆταβο, ἴΠθη, ἀθηοίθϑ [ῃ8 ρδιυβαηβ οὗ 

ϑραγία, [Π056 γγο δάσο ὥρδιΐδη ᾿ηϑ[τας]!οη5, ἀπ ἅτ 1}]- 

Ποία τονγαγάβ Αἰ Πθη5. 

Α. γεγόνεσαν. Οὐομηρ. Ξορῇ. ᾧ 19 [9Ὶ: 6, Ν. 4); Οτ. 5816 

δ 104,1; Καὶ. ᾧ 120, ΕΠ: 2. κλοπὴν αὐτοῦ κατεψηφίσαντο. 

 Βυσγά. τηθΙο]ν βὰγ8 (2. 65) χρήμασιν ἐζημίωσαν. ῬΙαίατοῇ 

ΤΩΘὨΙΟΩ5 8 δοσυβδίίοη πα ἃ ἤπηθ (11. Ῥδυῖο]. ὁ 85), 85 

ἄοα5 )᾽οάονιβ αἷἰβο (12. 45) ; θυΐ [πΠ6 ομασσθ νγὰβ πο ἀουδὲ 

η α]δο: ἢ6 ψὰβ χρημάτων διαφανῶς ἀδωρότατος ὈΥ {Ππ6 ἰθ651}- 

ἸΩΟΩΥ͂ οὗ {Π6 πιοβί ᾿πηρδυία] οὐὗἨ μἰβίουδηβ. ὅ'66 Αρρϑῃαῖχ, 

Νο. 1]. θανάτου ἐτίμησαν. ὥδθα 486, Β, ποίθ : δῆλον ὅτε, 

487. Τὰ, ποίθ. ὄνων ἐπιμελητήῆς. ΟὐμρΡ. Χοη. Μοιηοτδῦ. 

1.2. 82. [ῸΓ ἃ 511}1181 ρᾶϑβαρθ. ἀπέδειξε... ποιοῦντας, 
ὁ "6 μαὰ σαιδοά ἐδόηι ἰο ἄο. "5. γϑὰρ δηά ἀποφαίνω ἃ 1Θ 
οἴβη υϑϑὰ ἴῃ 1η6 56η86 οἵ οδυβίηρ βοιηθίῃιηρ ἴο ἈρΡρθδ1, οὗ 

εἤεοίζηρ, γοπάογίησ, ἀπά, [16 φαίνω, δείκνυμι, ἴα |Κκ6 {Π6ῚΓ 

σοι ρ]θιηθηΐ ἴῃ {πΠ6 ἔοσγη οὗ ἃ ρδυίο!ρ]6. ' 

Β. καὶ τόδε... . χάρισαι. 'ΠΘΙΘ 15. ἃ 5ΙΠΉ1ΔΥ ΡΪΔΥ ὑροη 

χαρίζομαι ἰὰ ἈδρυΡ. 1. 551, Ὁ, σοὶ γάρ, ἔφη, χαρίζομαι. Ἐὖ 

.γε σὺ ποιῶν" ἀλλὰ δὴ καὶ τόδε μοι χάρισαι καὶ λέγε. 

Ο. ὡς ἔφη Ὅμηρος. Νυδβαιδηη αἰβου 5. νϑυθὶθ πος ἀϊο- 

[πὰ ἴῃ 60 4αθιὴ ΠοάΪΘ Πϑθθιηβ ΗἩΥΊΘΙΟ, Πἰ51 415 πὰς {{ἃ- 

ἤδθτθ νϑὶῦ ᾳφυοά Βουίῃῖυβ ἔθει: Οάνγϑβ. 6. 120, 9. 175, ἦ ῥ᾽ 

οἵγ᾽ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι, οὐδὲ δίκαιο. ΗθϑΙηάονί, Ρ]αΐο 

Ρυΐβ [η6 ἀγαθοὶ Δ ἥμεροι ἰορσοίῖμοῦ, ἴη δρυθ. ὅ. 470, Εἰ, 

8η4 τη ]κ65 τὸ ἥμερον ἃ ρατΐ οἵ {π6 ΡΠ] ΟΒορἢϊο παίατϑ ἴῃ Βθ- 

Ὀυῦ. 8. 410, 1. ὃν ἥκιστ᾽ ἂν ἐβούλετο, 1. 6. εἰς ὅν. 

ἢ. μαι 15 Πϑύβ βαϊά οὐ ΟἸβῆίοῃ ἂπά "“ΓΠ θιηϊδίοοϊ θϑ ἰβ 

γγ}6}1} Κῆονγη. Ὑναΐ 15 βα!α οἵ Μι|α465 τοϑίβ οὐ {π6 δι- 

{που οὗ ΡΙ]αίο, ἀπά οἵ {πΠ6 Ξϑομοιαδί οὴ Αὐὶβϑθάθβ 9, 677, 

Πιμάουῦ ποιὰ ]οῖκ. οη Ηδϑτοάοί. 6. 136 ἢυϑί οἱἱϑά [ἸῸπὶ 

ἃ Μ5. Τμδ ϑομο!)αθὶ ϑὰγϑ ὅτε ἐκρίνετο ἐπὶ τῇ Πάρῳ (Ι. 8. 

νὸν 
" ῬΡΉΦΜΟΝ 

δι, κ ἡ 
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οη δοσουηὶ οἵ 15 [γᾺ}||6585. δἰίαοῖκ ἀροη {Π6 ἰβαηά οἵ Ῥᾶτοϑ 

ΒΟΟῚ δίϊου. (ἢ6 θαί16 οἵ Μαγδίῃοη), ἠθέλησαν αὐτὸν κατακρη- 

μνῆσαι, ὁ δὲ πρύτανις εἰσελθὼν ἐξητήσατο αὐτόν. ῬἘΪαΐο ΡΘΥ- 

Πὰρ5 δχασσθυδίθβ ἃ [1{{{16 ἴῃ βαγίηρ ἐψηφίσαντο. 'ΤΠΘ Ργ- 

ἰΔη15,. θοϊηρσ ργθϑιαθηΐ οἵ {πΠ6 Ἀββϑθιθὶν οἵ {Π6 ρϑορίθ ψῃ1Ο" 

{64 ([Π6 οᾶ56. ννὰβ ρΙΌΡΔΌΪΥ οπ6 οἵ ἴποβ ἔτ παβ οὗ ΜΙΗΠὰ 

ἀθ5 οἵὗἨ ψῃοβο δάνοοδου Ηογοάοί. βρθαῖβ, ἀπ ὈΥ ἢ15 1ηΐθυ- 

ΟΘβϑΊοη5 ἰϑα [ῃ6 πᾶ σραϑβ ἴο Ιονγϑὺ [ῃ6 ρϑῃδ νυ ἴγοιῃ ἀθαίῃ ίο ἃ 

ἤθᾶνυ ἥπθ. Βαΐ ἴου {παῖ, ἀθαΐῃ, θγῪ Ὀθίησ ἰσονῃ Ἰηΐο [86 

Ρ᾽ΐ, νου ὰ ἤᾶνθ Ὀθθη ἢ5 ρουίοη. ὅθ ατοίθ᾽ 5 ἅτϑθοθ, δοὶ. 
ΙΝ. ρ. 491. τὸν ἐν Μαραθῶνι, ᾿ιἵηι το]ο τῦσα8 αὐ Μαγαίδοη, 

[Π6 σβϑηθίαὶ {πΠ0 76. ἐν 15 υϑϑά Ὀθοδιιβα {πΠ6 δοίϊοῃ ννᾶβ “" ἴῃ 

Μαγδίμοηϊο στο." ὅ86ε ὥορῃ. ΕΠ]δοίν. 1. ᾿ΓΒυογά. 2. 8, 

τῆς ἐν Στράτῳ μάχης, αἵ, ἩθαΥ̓ Ῥιιταΐα. τὸ βάραθρον 15 ἀ6- 

βηδα ὃν Τιηεουβ ([ω6χ. Ρ]αίοῃ. 8. ν.), “" ἃ ρίασθ πκθ ἃ νῈ]}}, 

ΠΟΙ 1Π6 σοπάθιηπθα ννοῖθ {ἢγόννη.) ἀπά ἴῃ Βοκ κου Αἢ- 

Θοαοί. 1. 919. 15 5814 ἰο 6 ““δὴ δχοανδίϊοῃ ἴῃ Κοισδάς, ἃ 

ἀδιηιβ οὗ ἴπῃ6 (πο 14 {86, μθτα ἴπ6 νυ ἴἤχονν ἀοννῃ {Π6 σδρ]- 

1}1Υ σοπάθιηηθά, 85 1[μ6 1,δοϑάεξθιπμοηίδηβ αἰ ἰηίο Κεθαάδβ.᾽ 
Ηροτσοάοί. ἴ. 198, βαγϑ [πα {Π6 Πϑσδ] 45 οἵ Παυῖὰβ ν 6 [ὨτΌυγη 

Ὀγ {π6 ΑἰΠΘπίδηβ ἰηΐο [15 ρίαοθευ Οοιρ. Ατιβίορῃ. ΟἸουάϑ, 

1450, ἀπὰ {[Π6 ϑὅοῃο]. οἡ Ατιβίορῃ. ΡΙαί. 491. 

ΕΣ. εἰ μὴ διά, διιέ ἔογ. 'ΓΠ5. ποί υπίγθαυθηϊς ἰουτηι]α ἢὰ5 

ΔΙνναυβ5 ἴΠ6 5816 56η86 88 1 βοϊὴβ ρϑυΐ οἵ κωλύω γγ6 γ6 ἀπά 61- 

βίοοά. Τὴθ οὐἱρῖη οὗ [1Π6 ρῇγαβθ 15 ποῖ οἰθᾶῦ. αϑί 8ο- 

σουηΐβ [ῸΣ 10 ἃ5 ἃ σοῃ ιβίοη Οὐ απίοη οἵ ἔνγο [Ὀγπη5 οἵ βρθᾶκ- 

Ἰησ᾽ ; 6. 5... 1 {Π15 0856, εἰ μὴ ὁ Πρύτανις ἦν, 1 [ῃ6 Ῥυγίδη!5 

δα ποί οχιβϑίβά,... ἐνέπεσεν ἄν, ἀῃά διὰ τὸν Π... .. οὐκ ἐνέ- 

οὔκουν οἵ γε ἀγαθοὶ ἡνιοχοι, Θοἰἴο. ΤῊ]5 ϑεηΐθησθ 

15. [ουτηθα [κ6 {πὰΐ δχρ] αἰ ηθά ἴῃ 1Π6 ποίθ οὴυ 519, ἃ. ΤΠο' 

Β6η56 ἴ5, 17 ἐξ ηοὐ γι ἰδαὶ σοοά ἀγῖυογ8 αγὸ ποὶ αἱ ἢἶγ8ῖ 

ἑἠγοιοη ἤγοηι ἐ]ιοῖν' οἸναγὶοίδ. διέ το]θη, ἐδεν παῦε ἱηιργουεά ἐἤοῖγ 

 ΛοΥ8685 ῃ σαΥ6, απὰ ἤαυο δοοοηια ϑοίίογ ἀγῖυογ5 ἐ]ιοηιδοῖυο5, ἐδαΐ 

ἐποη αὐ (ἠδη ἐμ γοιῦη, οὐ. Ζεῦγος 15 Οἴθη 564 οὗ {πΠ6 νϑῇῃϊ]- 

Οἷθ, ἃ5. Ὑν6}} ἃ5. οὔ {Π6Ὸ γοῖίζθ οὐ ρα" οἱ ΔηἸπηὰ}5 ἀγαννίησ [{, 

πέσεν. 



"Δ. 
Πρ00 ΘΟΒΟΘΙΑΞΒ. [517, Δ. 

Α. τῶν μέντοι ἔμπροσθεν. ἘοΘτΘ, ὈῪ ἃ Κιπά οὗὨ Ζουρτηᾶ, ἔλε- 51}. 

γες. ΤΌ Δ ΠΥ βυσσοβίθα ὈῪ ὡμολόγεις, 1ῖ5 ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙΙ64, ἰοσοίῃ- 

ΘΙ 01} τινάς, νν ΙΟἢ 15 σοπίδιηθα ἴῃ οὐδένα. ΟὐἸηρ. ΘΟΡΉ. 

Απίρ. 29. 

ΤΟΥ α ΟῚ ΟΠδιϊοΐθουβ, 8η4 15 [Π6 γηοῦδ᾽ ἡδίαγαϊ, ἃ5 ΡΘΥΒΟΉΒ 

ΟὙΜ0Π0 Ἰοδί {Π61} ΥΔῊΪς ΟΥ̓ ΔΌΙΠΟΙΥ ὑγοτ6 5814 ἐκπεσεῖν. ΟὈΙΏΡ. 

ΞΌΡΗ. Απίρ. 679. οὔτε τῇ κολακικῆ. [{ ἴμον Παά υδροά 

1Π6 τὰ διΐ οἵ τῇῃθίουιϊο, [Παΐ 15. πα Ῥθθὴ σοοά ρο] ΟΊ 8, 

1Π6ν σνουἹὰ πᾶν τηδάθ [ῃ6 ρθορὶθ θϑίίζσ, ἃπά ποί ἢᾶυθ πᾶ 

ἴο ΓΘ 115 Ἰησγδίπ46 : [{ τη6 Παίϊίογησ τὶ οἵ τυῇθίοσιο, {Π6Ὺ 

γγουὰ πᾶγθ θβοαρθϑα [τοπ ἀἄδησοῖβθς θθοδυβα ἰΠδί τί, δοοογά- 

οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσον. "6 τηθίδρ Ποῦ 15 ὈΟΓ- 

Ιησ ἴο {Π6 Θϑορῃιβίβ, σώζει ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων μάλιστα 

μὲν ἑαυτόν. ΑΥἸΒΙ465 ΤΓΠΟΙΩΡἢΒ ἴῃ ἃ Βαρροβθα ᾿ποοηΒϑίθ ΠΟΥ 

οὗ Ρ]αΐο, γγῇο μά Ῥοίογθ Ἵδ]]οά ““1π6 [Ὁυγ ) κόλακας, δηά 

ΠΟΥ Βδγ5 {Πδὶ {Π6ν αἰ ποῖ ι.86 τῇ κολακικῇ ῥητορικῇ. Βαϊ 

ἢ6 ἄοβθβ ποῖ 566 ἴηΐο {πΠ6 τηθϑδηΐηρ. Τὴ ψογάβ σοηϊδίη ἃ 

ΒΏΘΘΙ δῖ {Π6 τῃθίουοῖδηβ. ΓΏΘΥ γγοῦθ κόλακες. ἸΠαΒΙΟἢ ἃ8 

ἴΠ6Ὺ βϑίυα!θα ἴο σταθν, ποὺ ἰο θθηθῆϊ : πα σαυυγὶηρ ΒΌΟἢ ἃ 

τηοίίνα ἰπίο {πθὶνῦ ραθ]ὶς δἀάτοββθθ, [μ6Ὺ ᾿πηθυθά 4}1 {ΠῸῚΡ 

γγοτά5 ἢ 1. Βαϊ 1 [Π6 [156 δὺὶ οἵ τῃθίουϊο σδη τ βοὰθ 

ἔγοιη. ἀδῆρθυβ, δηἃ τηδ]το5 {Πᾶΐ 115 Πγϑί δἴγη, ποὺ [6]}] βῃοσί 

οὗ ἴ. ἴῃ οἴου ψογάβ, [π6 τί. οᾶπποί σαΐη [(58 ον ἀθαγοβῖ 

Θοηάβ. ΤΠθΥ πα {π6 ρυηοΙρ] 65 οὗ [6 []86 υῇῃϑίοσϊο, θαΐ 

σου]ά ποί σαῖη {πᾶ [ῸΪ νυν] ἢ 1Π6 τί ννὰβ ϑϑίθθιηθάα. 

ΒΒ. πολλοῦ γε δεῖ... μὴ . .. ἐργάσηται. πολλοῦ δεῖ 15 

ὈΒΌΔΠν [Ὁ] οννοαὰ ὈΥ ἂῃ ᾿πΠηϊνθ, 8η4 ϑ[8}10. βᾶγβ {πὶ ἢΘ 

ηοννβ οἵ πο θχϑιῆρὶθ {κῷ {π15. “6 γθᾶβοη [ῸΣ 1η6 Θοηἢ- 

Β[ ΓΟΙΠΟΏ 566 Π15 ἴο Ὀ6, {παΐ πολλοῦ δεῖ, ὈΘΙΠΡ᾽ Ἰη 56η586 ἃ ΠΘΟρἃ- 

{ϊγ6. δάἀορίβ [Π6 σοηϑίγαοίοη ΔΡΡΙΌΡΙΙαΙΘ ἴο οὐ. οὐ μὴ ἐργά- 

σηται νου] 6 ἃ ἰδυη!}1δι ΓΟὐγααΐᾶ. ὃς βούλει, ἃ ΒΙ ΠΌΑ; 

ΟΧΡΙΘΒΒΙΟΩ [ῸΓ (τις) ὃν βούλει, ἴο θ6 τοίθυτθα ἴο 1π6 στὰ] οἵ 

αἰἰγϑοίοη οὐ 1Π6 τϑαίῖνθ. Οοιηρ. Οὐ. ᾧ 526. γι ΤΠ νοῦ 

γηυϑί Ὀ6 γϑσαγαβα ἃ5 δ᾽ ββοιησ νυ ἢ ὃς ἴο [ὉΤῚ ΟἤΘ ΠΟΙΪΟΠ, 

Πκὸ φωΐυϊδ ἴῃ [,αἰἸη. ὥς γε διακόνους εἶναι πόλεως, αϑ ἴο 
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ἐ]ιοὺγ δοῖηρ δογυαηέδ οΓ ἐἢι6 δέαΐθ, ΟΥἩ σοπιδταογίηρ ἐδιοηὶ πιεΥ οἷν 

α8 (ὥς γε) δοῖηρ βδεγυαηίδ ὁ} ἰδ δίαί6. ἴα 10. (Ὠ1ὴΚ8. τΠδΐ 

1Π6 Ρῇγαβθ ἃ11565, ὈΥ ἃ σοηιδίο ἀπαγιηι ἰοοσιίτογίηι, ουἱ οἵ 

ὡς . .. διακόνους, Δη 4 διακόνους εἶναι.: Βαϊ {1π6 ᾿ἸηΠηϊνγ6 

ὡς ΘΔ 6 υβ6α ἴῃ [Π15 το δοη ἰο {πΠ6 χηδιὴ νϑυῦ, 8ἃ5 νγ6ὶ] ἃ5 

1η ΟἰΠ615. καὶ μὴ ἐπιτρέπειν, σπὰ ἴη, γοραγά ἰο ποὶ ἰοἰἐἴη 5 

ἐμθηι ἤαῦα {Π6 1 οὐῦη τθσαψ. 6 ἸΠΠηΠγ65. [τ] διέφερον. 

τούτων, ΡΟΪΠΠΟΙΔῺ5 οὗ [ῃ6 ργϑβθηΐ ἀδυ. 

(. οὐδὲν παυόμεθα... . ἀεί. Οοιμρ. 49], Α. 

οὖντες ἀλλήλων ὅ τι λέγομεν. ἀγνοέω ἴΔ|[κ605 ἃ σθοηῃϊίνα, [{κθ 

ἀγνο- 

μανθάνω. ἀμ οΟἴΠΘΥ νοιῦβ οἵ ἰ᾿ϑαγηϊηρ ΟΥ̓ τὑπαογβίδηαϊησ, 

τ τἴδὺ. Οὐ, δ᾽ 815. β. Καὶ ᾧ 979. ὅς, ἢ Ὁ 

1). ἣ δυνατὸν εἶναι 15 ἴὉΥ ἣ ὃ. ἐστι, ΟῚ ἃ οἤδηρσθ οὗ 5βίγ]θ 

ἴγομῃ ἀἰτθοῖ ἴο βυβρθηάθα ἀϊβοουῦβθ. ΘΌρΡΡΙΥ ὡμολογήκαμεν. 

ῥιγῷ 5 ἴον ῥιγοῖ, Βα] αποίϊνα οὗ ῥιγόω ; ἃπα 50 ῥιγῶν 

ἴου ῥιγοῦν ἱηδηϊᾶνο, ἴη Ατβίορῃ. ΟἸουάθ, 442. "5. 15 

4116 ἀηδίοσουβ ἰο [Π6 σοηίγδοίίοη οὗ πεινάω, ἃη4 ἃ ἴδιν οἱἢ- 

615 1 αὦς ὈΥ ἡ ᾿Ἰηδίθδα οὗ ας, Ὀαϊΐϊ 15 αδυ8] ν] ἢ πο οἴ ΠΘΥ γϑυὺ 

δχοδρί ἱδρόω. Βαϊπηᾶπη (Ἰαυσοϑὶ ὅτ. 1. 506, δηά ποίθ ἴῃ 

Ηφιπάον) τΠμ]η 5 πᾶΐ Ὀοΐῃ σοηϊδοοηβ δἴθ σϑ]οβ οὗ ἃ 

ΘΘΏΘΙᾺ] τηϑίῃμοά ργθνδι]ηρ ἴῃ οἱ ]οηΪο. τούτων γὰρ πο- 

ριστικὸν εἶναι. εἴς. "ΓΠ5 ΒΘηΐΘη66 ΟΠΔΠΡῸΒ 115 βίτυοίατθ, δηά 

Ρτοοθθάβ 8ἃ5. 1 ὄντα, ἀῃηἃ ποΐ εἶναι, ΠΒα4 5ἰοοά ἤθτθ. ΤῈ8 

ΔηΔΟΟΪ ΠΟ 15 οαυβαα Ὀγ (ῃ8 Θχρίδηδίονν οἰαβθ ἢ κάπηλον 

ὄντα. .. σκυτοδεψόν, ἀῃὰ ὈΥ [πΠ6 αΙΠΙσΪΥ οὗἁἨ σδυγγιηρ οὐἱ 

1Π 6 οὐἹρΊηα] σΟΠΒΙΓΟΙΙΟΗ. 

518 Α. διὸ δὴ καὶ ταύτας. .. εἶναι. "ΓΘ σοῃδίγαοίΊοη ΟΠΔηρΡ65 

ἤτοι ὅτι ἀπά ἃ ἢηϊίθ νϑιῦ, εἰδότι ὅτι ἔστι τις. Θἰα.. ἴο 8η 1η- 

δηϊνθ ἢ [5 βαρ]θοὶ δοουβ. ταὐτὰ οὖν ταῦτα, Θἴο. 

ΝΝοιυ αἱ οπ ἐΐπι6 ψοῖς 8θθηι ἰ0 δδ αἰσαγθ ἐϊαΐ Ϊ 8αν ἐΐαϊ ει 

86] [ξαπιὸ ἐἰΐηρ Ποϊά5 σοοὰ ὁ {Π|6 8οιίΐ αἴδο, ἀπά γοῖι αργὸθ 

ἐο 1ὲ. α5 1[ τανἀογδέαπάϊηρ τολαΐ ΤΠ πθαη. τοτὲ μὲν ΔΏΒΥΨΘΥΒ ἴ0 

ὀλίγον δὲ ὕστερον, ἃπα δὲ 15. ἴῃ ἃ 56η56, οὔ οὗἉ 15 ρίᾶςθ. 

Β. προτεινέσθαι, ἰο ἠοϊά {ογιναγὰά α5 ἃ δαηιρίθ ὁ τὑ]ιαΐ 
1" 



95 ΘΟΒΟΙΛΒ. [ἀ18. ΣΤΥ 

06 ἤα8β σοί, ὮΘΏΘΘ ἐο ἑαΐο, ΟΥ 56ἶθοί α5 α βρεοϊηιθη. 

ὁμοιοτάτους ... ὥσπερ. 66 485, Α. Θεαρίων τηυδί ΠᾶνΘ 

θη {Π6 Ἀβῃ]ΟΠ 016 θαΙτου ἂἱ Αἰπθηβ. Ηδ ἰ5 ἴῃ 5ροϊκθῃ 

οὗ ἴῃ ἃ [τασιηθηΐ οὗ 1ῃ6 (ὐθυγίδάβθβ οὐ Αὐϊβίορμαηθβ (Α1Π6- 

Πδθ05, 9. 112, ΕἸ): ἥκω Θεαρίωνος ἀρτοπώλιον | λιπών, ἵν᾽ ἐστὶ 

κριβάνων ἐδώδια, ---- ὙΥὨ]Οἢ 15 ἃ ρΡδΙΌαΥ οὗ [Π6 Ὀαρσιηηίησ οὗ {Π6 

Ηθουρα. Απά ἃ Ἰοῆρϑυ ἐγαριηθηΐ [τΌγὴ [Πῃ6 ΟἸρ8 16 οὗ Απ- 

ΠΡΏδη65, ρΙΘϑθινθα ἴῃ {Π6 βᾶϊηθ ρΐδοθ, 5.59 (Ὁ νὰν οὗὔὐ 

Ρᾶτοαν οἡ ϑορῇ. Ε]Θοίγ. 257, ρθυ δ ρ5.) μον ἃ τηϑηῃ οὗ Πο0]6 

θυ οουά ον σὸ ουΐ οὗ [πΠ6 πουθθ ψῃθΥΘ ἢ6 ϑἂνν {Π6 

ὙγὨ116 Ιοᾶνο5 οἵ Ὀγθδᾶ.. ... οὖς δημόταις [ Θεαρίων ἔδειξεν. 

ἀρτοκόπος. ἴῃ ἃ πυροῦ οὗ ΜΞ ., ἀρτοποιὸς Δρροαᾶϊβ. Μ1ΠῚ 

ΘΠΟΐΠΘΙ νοῦ [ῸὉΥ 1Π6 βᾶγηθ {πῖηρ 15 ἀρτοπόπος, ΜΏΙΘΙ Ὧδ5 

πιοβί σοι θη ἀδίοη ἔτομῃ [Π6 ΑἸΙοΙβίβ, δηαἃ ὑνοἢ Πᾶ5 ρτῸ- 

ΔΌΪΥ Βαθη ψ Ππουΐ τθάβοη (πτυϑὶ οἱ οὗ 115 ρίδοβ ΒΥ ἴπ6 οἵ ὺ 

σου ἰὴ ἃ ΠυΙΌΘΙ οὗ ἰηδίδηοθθ. ὥὅθθ [οθθοῖς οα ῬὨΓγηΙ- 

οἴ, 999. Μίθαικος, οἰο. Μηδαοιιδ, τοῇο τὐγοίε ἐΐ6 

ἐγθαΐΐδο εαἰϊοα ““1α Οὐμδύπε δὶοϊϊλοηηο." "6. ΘἸΟΙ ΠΔΠ85 

ὙΘΙΘ ἴῃ {Π6 σαβίτοΠΟΙ1Ο ἃτΐ ἴο {π6 ὐθοβ ψῇῃδΐ ἴΠ6 ΕἼΘ μοἢ 

ΔΙῸ ΠΟΥ ίο {Π6 νοῦ] ά, δηὰ ΜΙῺ}Ὼεθουβ ννὰβ ἃ ὐγτασυβδῃ ΘΟΟΪΚ. 

Ἄδρυῦ. 8. 404, 1), Συρακοσίαν τράπεζαν καὶ Σικελικὴν ποικι- 

λίαν ὄψων, ὡς ἔοικας, οὐκ αἰνεῖς. ΑἸΠΘΠΘουΒ, 12. 518, Οὐ, δια- 

βόητοί εἰσιν ἐπὶ τρυφῇ καὶ αἱ Σικελῶν τράπεζαι. (ὐΟἸΏρΡ. Αἰ50 

ΟἸοθιο ἀθ ΕἾη. 9. 28, Ασοογάϊηρσ ἴο Μαχίτηιβ5 ΓΎτα5 (29. 

1). οἱδά Ὀγ Βουΐῃ, Μιεουβ νγθηΐ ἰο ραγία, Ὀὰϊ 1ΠΘῪ, 

{π]ηκίηρσ' [Πδΐ ἴοο Ἰηᾶπν ΟΟΟ 5. νου] 5Ρ01] {Π611 Ὀτοίη, ἄγονθ 

ΠΪπη ἈΨΆΥ. ΤῸ Ῥαγαιθυβ (ΟΥ ϑαγαθιιβ, ἃ8 Μϑίηθῖ, 

οι. ατθο. ἔγαρ. 4. 5225. νου ὰ υνυῖῖθ [Π6 ΠΔΠ16) γηδηΥ ἰαίθυ 

Ὑ 6 5. 8|1046., θὰΐ πον 566) ἴο ἤᾶνθ ἀθυῖνθα {Π61} ἰηον]- 

οἄσα οἵ ΠΙτὴ βγουῃ 1ῃϊ15 ραβϑᾶρθ. 5.866 [Π6 φοῃπιηηηθηΐδίοιβ. Οἢ 

1685. 510 νΟΟ6. 

(Οὔ. παρασκευαστὰς ἀνθρώπους. ἄνθρωπος 15 οἴη δάάρα ἴῃ 

σοηίθιηρί, Βανίησ βοιηθίμιπηρ οὗὁἩ 1Π6 ἴὉτοθ οἵἨ οἱ ζοϊοιο. 

ἀνὴρ 5 υιυδ644 οὐ {π6 ὁομίγανγ.. νν ἢ ἃ ΠΟΠΟΤΆθ]6 βοη5θ, ᾿ΠΠ]5 



618, 6.] ΝΟΤΕΝ. “2.8 

15 5Βῃοννῃ δἰ ἰασρα ἴῃ Ν᾽ ἃἰοἰςσθηδου δ Ορυδβο. 2. 9249, 6α, 1,105. 

οἵ, ἂν οὕτω τύχωσιν, Θἴο. 7λο. 1 ηιαῃ ὃ6, αἴον ἐλου 

“λαῦο ιϊοά απὰ {αἰίοποά 6 δοάλο8 ὁ {}|6 πιθη, απὰ το ίθ 

519 

ἐμὸν αγὸ ργαϊδεά ὃψ ἐΐόδηι, ιοὐίΐ οαιιδ6 {6 1058 (ποῖ ομἱν οὗ 

{Π15 Ἰησύθαβθ οὐ ἤθβῇ, θυ) οὐ ἐποῖν" οἷά 68}, δοδῖά65. 
ΠΏ. ὅταν δὴ αὐτοῖς ἥκῃ, τοΐθη. ποῖῦ ἐδοῖγ ΓΟΥ̓ΠιΟΥ γορίοἐΐοη 

δ᾽αϊΐ αν ὑγοιρσίέ οἡ ἀΐδεαδα α ρσοοά τονε αἤογισαγά. 

ἥκω φέρων 15 οἴζθῃ ΠΘΑΙΪΥ [Π6. Βδη6 ἃ5. φέρω, 8η4 οδῃ ΟΠΪΥ͂ 

θ6 Πρσυτναΐνον οχρίαϊπθα ἔθ οἵ [Π6 τϑρ]θίίοη δοίϊηρ ἃ5 ἃ 

οαυθθ ὀγίπρίηρ ἴηι {5 ἰγαΐπ, ἀἰβθαβθ ἃ5 ἴπΠ6 βῇθοί. 

ΕΣ. Νοιβίηρ 5 ἴτὙ6 ΓΥ [Πδη {Ππ656 γθιηαυκβ. ΤἼ6 βθϑάβ οὗ 

ΡΙΘϑθηίΐί δίϊοηδὶ 6ν}] ἃ16 βού 1η [Π6 ρϑδβῖ, δῃηα γϑί νγϑ δ] 6 

1Πη6 τηϑη οὗ 1ῃ6 ργθβθηΐ [Ὁ ψῃδΐ γα βυ δι, ἀηὰ ργαῖβθ (Π6 

ἴηθη οὗ {Π6 ρϑᾶβί, γγῇῆο 816 [Π6 ἔτ βΒουγσοθ οἵ οὐσν᾽ ΘΙ 1168. 

ΤΠ 15 18 {πᾶΐ βοΐηθ, γγῇο ἰοοῖϊζ ἢ Δ] υγη οἡ 1Πη6 [1 ΟἱἕΐΪ 

8 {8115 816 ἰακίησ, οΥβῃ1ρ {6 Π 6 Βοὴ ἃ5 ἃ ρο 168] βδιηΐ. 

καί φασι. .. αὐτοὺς 15 ἴῸΥ καὶ οὕς φασι, ὈΥ ἃ οἤδηρα οἵ 5{γ}]6 

ἔγοιη {Π6 τοαΐϊνθ ἰο [ῃΠ6 ἀθιηοῃβίγαίιυθ. 

Δ. καταβολή. περιοδικὴ λῆψις πυρετοῦ. ᾿ἸηἰΘΥρΡΥοίΘ ΤΊηςΡΟ 

16χ. ρ. 154 υν᾽ὴΆ ν. Βυαμηκθη. Ηϑιπάογί. ᾿Αλκιβιάδου. 

Α5 Πα δα βοιηδ {τὴ6 θϑίογα θῖν ΑἸΠΘη5 [ῸΓ ἴῃ6 αϑὶ {τη6, 

ΡΙαΐο 15 ἤθῖθ ουροία] οἵὗἠἨ ἀδίθβ. ὅθ 481, 1), ποίθβ, δπὰ 

Αρραμπάϊχ, Νο. 1. 

Β. ἀγανακτούντων, 56. αὐτῶν, ἴῃ 656 ΡΟ] ΠΠ]ΟἸΔΉ8. 

Ο. ὍΟοιρ. 4θ0, Ο, ἀπά Χροη. Μοϑιηοῦδθϑ. 1. . 7. 

δυνεύει ταὐτὸν εἶναι, (τούτοις,) ὅσοι, ἐ6 δαηιθ ἐπῆηρ᾽ 566η18. τι 

Ποϊά σοοά οΓ ἐδιο86 τοῖο, οῖα. Βαΐ Μι. ᾧ 692, 85 ἃ αἰ βδυθηῖ 

Θχρ δηϑίϊοη οἵ {π6 [τ οἵὗἉ [Π6 βθηΐβησβ. 

1ὴ. καὶ τούτου τοῦ λόγου. ΕὟΙ καί, ΗοΙπάοτί, ψιπουῦΐ 

Κιν" 

ΔΟΪ ΠΟΥ, νυ Υ] 165. καίτοι. Βαΐ καί, ἴῃ [Π6 Ρασ!ηπίησ οὗ ἰπη- 

Ρογαίνα δηα ᾿ηἰθυτοσαῖινθ ΒΘ ηίθησθ5, χηδ 5. [Ιν6]1 1685. οὗ 

{ϑηϑοη {Μι. ᾧ 620). [κ6 οἱ απὰ ἴῃ Δηϊτηδίθ ἃ αι ΒΟΉ, 

ΡδυΠ αν ἴῃ {Πο586 νγΘγΘ ΟὈ]ΘΟΙΊΟΠ5. 816 γϑίαί θα, ----τας δὴ" 

μηγορεῖν με ἠνάγκασας. θα 487, Οὐ, 494, }0. 



294 ΘΟΒΘΙΑΒ. [ἐι. Ὁ 

Τὰ, συχνοὺς τείνω τῶν λόγων. ΓΘ σοῃβίγποοη ΒΘΘΙῚ5 ἴο 

θα τινας τῶν λόγων συχνοὺς τείνω, ἰ. 6. ὥστε συχνοὺς εἶναι, δοη!6. 

ἐδῖηρα τοϊλοὶ, 1: Ππαυα ἰο βαψ 1 ἀιυοῖ! ἰαγρεῖψ τροπ. Βαϊ 1 

λόγων ἀΘραμάβ Οἡ συχνοὺς, ἃ5 ἴΐ ψΧ6}} σα (σοϊηρ. ΞΟΡΉ. 

ᾧ 177. 1). [Π6 5θῆ86 χτηυϑδί 6, 1 {μίηϊς, α σοοά πιαπῷ οὗ πιὰ 

αἀὐδοοιγδ68 1 οαἰοηα ἐπ ἰοηρίι. πρὸς φιλίου. ὅ66 500, Β. 

Α. ὅταν τύχωσιν. Οοιῃρ. 514, Τὸ, 518. Ὁ. 

Β814 ΠΘΙ6 ΤΟΙ͂Ο 5 ἰο Ρτγοίδρογαβ, Ργοάϊσυβ, δηα ΟἸΠΟΙ ρῥγοΐθδϑοα 

ἰθδ 65 οἵ νἱτίαθ, ἃ5. ΗἩθπἀ ον τϑιηδικδ ; δηα ἴ{ 15 δΔηυϑησς. 

ἴο 566 1ῃ86 σοπίθιηρί ἴδ! Ὀγ 1η6 (πἰθηά οὐ (ογρίαβ, ἃ τἤβυύθ. 

ἰθδοῃον οἵἨ ψογαβ (λέγειν οἴεται δεῖν ποιεῖν δεινούς, Μ6ηο, 9ῦ, 

Ο), ἴον [16 ϑ'ορῃ!]βίβ, ννοβθ ρυθίθ β! Οἢ5 ψγ618 ἃ5 τ ΠΟ ἢ ΠΙΡΉΘΡ 

85 ὙΊΒάΟΙΩ 15 ὨΙσῇΘ᾽ (ἤδη ΘΙοαθθησ6. 

Β. ἢ... ἅμα καὶ ἑαυτῶν κατηγορεῖν. ΘΙ ΒΌΡΡΙΥ δεῖν ΟΥ̓ 

ἀνάγκην εἶναι, ἡ ὨΙΟῊ 15 το Πν βασσαδίθα ὈΥ ἐγχωρεῖν. ΟὐΟΙΏΡ. 

517, Α. 

(Ο. προέσθαι, ἐο δεοδίοισ [γεοῖψ. απὰ πη, ἐδ βγδί ἱπδβίαποθ 

ιοϊέϊοιι ἔηποιοῖηρ ιυἰαὶ ποίμνη ἐ]|6 ραγίῃ γεσοϊυΐηρ ἐἢπ6 ΚαῦΟΥ 

ιὐἱϊ! πιακο. Οορ. Τμυοσγά. Φ. 48, κάλλιστον ἔρανον αὐτῇ 

προϊέμενοι, δοδίοισϊηρ τροη ἐ]ιο7 σοιηίγῳ ἃ πιοϑέ ργθοΐοιιδ 

οοπίγὶδιίΐοη. 30 προεμένους εὐεργεσίαν, Χοῃ. ΑΠπΔΡ. Ἴ. Ἵ. 

4. Ώογα ΞΟ ΠηΘΙάΘΥ δάνογίβ ἴο {Π15 56Ώ56. 

Ῥτοίαροταβ, γῆ ἢτθί ὀρθηϊν ο]]6α Ὠϊτη561 ἃ ϑορῃϊδί δηάᾶ 

ἰοοῖς ρᾶγ (Ρτοίαρ. 849, Α). 5ᾶγ5 (828, Β) τ1μαΐϊ μ6 πὰ ἃ 

ΡΥΙςΘ, ὑνΠ] ἢ 5 βίαἀθηϊ τηϊρῃΐ σῖνθ 1 Π6 ρ]θαβθά : Βαϊ 1 

ποῖ, [μαι [πΠ6 βύλάθῃί νγϑηΐ ἴο ἃ ἰθη1ρ16, ἃπα ρα 850 τη ἃ8 

Π6 (1π6 βίυάθηι) ργοποιηοθα οα οἂτῃ {π6 ᾿ῃβΕ ΡΟ ΟῊ5 ἴο ὈΘ 

ψοτί. ΕῸΣ {π6 ορίῃϊοηβ οὗ ϑοογαίθϑ οἡ 1815 ροϊηΐ, 566, 

διηοησ [ῃ6 τοδί, Χθη. Μϑιποσαῦ. 1. 6, 19. 

ΤΠ Δρβοϊαΐθ ἴογηι ννπουΐ ἂν 15 ΠΟΙ 564 [ὉΓ 1Π6 Πγροιῃϑι!- 

οἃ] ψἢ ἴ. 566 Μί. ὁ ὅ08, ΟΡ 5. 9 ; Καὶ. ὁ 260, Ἀ. 9. 

τὴν χάριν, [ῃ68 [ἌνοΥ ἄπ6. ἐδ σοηιροηδαίίοη., ἃ5 8. γλαυῖς οὗ ἃ 

ἄνευ μισθοῦ. 

ἐνεχώρει. 

καὶ μὴ συνθέμενος ... τό ἀργύριον, απὰ σταίθ ἃ] γη]ηά. 

μοιὰ ποῖ ἐαΐα {1.6 πιοποῃ ἴηι σοπιδοφιθηοο οΓ α ϑαγραΐη, πα 6 

γαῖ 15 ϑῳ 6 



620, 7 ΝΟΤΈΒ. ἡ φοῇ 

εὐἱί , ̓ἴηι (1. 6. 5Βῃου ἃ ποί ἰαἶκ 1 ἃ5 1π6 ραγιηθηΐ ψν ΒΙΟἢ τνὰβ 
ΒΏΡΪαί6 4) αὐ ἐδα τοῦ ἐΐηια τσἰθη ἢ6 τῦα5 ὑπιραγίϊη ἰο ἢἴπι 

ἔδι6 ρϑιυθ7" ο΄ διυϊ[έηι658. ὅτι μάλιστα 15 Ἰοϊη6 ἃ ψιῖἢ ἅμα ἴο 

ΙΠΟΥΘΆ56 15 ΡΥΘΟΊΙΒΘΗΘΒΒ. 

ὉΠ ἘΣ, ἐὰν μή τις αὐτῷ διδῷ. αὐτῷ τοίοτϑ ἴο {πΠ6 ᾿π4θῇπι(6 

Βδ]Θοὶ οἵ φάναι. ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν. 'ΓΠΘΥΘ οδη ὃ6 {Π||6 

ἀουθί {μδ1 5514110. 15 τ σῃῦ ἴῃ βϑρδγαίϊηρ [ῃ686 σψογάβ, ἴὴ ὁρ- 

Ροϑίϊοη ἰο Βυϊηηδηη (2. 9561, Ἰατσοβί ασ.), γο νυ υἹθβ5 ἢ 

ΟΠ6 ψγογα ἀντευποιεῖν. εὖ Δα δὺς 816. υπϊίθα ΟὨΪΥ ἴο ἀδηῖν- 

δίϊνα [Ὀττη5. θχοθρί ἴῃ {Π6 Ἰηβίδηοθ οὔ ἴΠ6 βίτδησθ σγοσα δυσ- 

θνήσκων, υϑοὰ Ὀγ ΣΠΠΡΙ468. εἰ εὖ ποιήσας. φΙηἀοτῇ 

ΨΥ 65 ὁ εὖ ποιήσας, ““ 564 [Δ1ΠΠ|π|74Φ ἰΙοσο 40] τΤϑρυάιαὶ ἀγου- 

απ πο τϑοίθ Ὄχριϊοαίο." Ηδτυιηδπη οὐ Εἰ ατΐρ. Ηδουθα, 

485, 24 6α. ΤΠι6 ᾿πἀθβηϊθ βυδ]θοῦ 15 υπάἀογβίοοα, 8Πα εὖ 

ποιήσας ἀοποία5 αἴ ΟΥ̓ σΟΉΓΟΥΥη α Καυο ῦ. 

δ] ΑΑ. ὡς διακονήσοντα καὶ ὁμιλήσοντα. Ϊηδίοδα οὗ νΥὺησ 

τὴν τοῦ διακονεῖν καὶ ὁμιλεῖν, ῬΙ]αίο ἀΘΒοΥ5 [πΠ6 σοηδίγποίίοη 

οὗ {[πΠ6 πϑαγϑϑί ψογάβ, [του ρἢ [Π6 Ἰηἤπθησθ οὗ ὡς ἰατρόν, 

8η4 δοοοιηϊηοάαίοβ {Π6 ρδυ ΟΙρ]65 ἴο παρακαλεῖς. ὥἴαα ΜΙ, 

τος ᾧ 585, ΟΡ5. 2. 708ὲ Ὀοῖον, Ἡϑιπάογί, Οογαγ, δηά ΜΙΆΠ0, 

τὨ1ηἰς {Παΐ ὡς ἢδὰ5 [8|18η ουαἱ ὈαίΌΤΘ κολακεύσοντα. 

᾿ς Ὡς εἴ σοι Μυσόν γε ἥδιον καλεῖν. ΤῊ 56η86 οὐ {ῃΪ5 

γοχϑά ραβϑᾶρθ βθϑίῃβ ἴο ὃ6 {παΐ ψῃΐοι 518110. ἀπά ΟἸγτη- 

ΡΪοά.. νγνῃομι Π6 οἰΐθβ ἴσου {π6 ΜΚ, σῖνβ ἴο 11, ἡ} ψοῖι {6 

δοίίογ ἰο σαἰϊ (δυοῖν ἃ τη8η) α Μᾳϑίαη, 581}} ᾿ΐπὰ 580: ἱ. 6. 

“ Ὑ0ὰ ΥῊΔΥῪ σνθ [Π6 ΡΟ] 108] πᾶ {Π6 τηοϑί σοηίθιηρί 06 

ὨδΙΩ6 {πᾶΐ γοὰ οδη πα. 1)0 885 σοὺ [|πκ6 δρουΐ {Πδΐ, βίποθ 

1 γοὺ ΜΠ] ποί δοί 50 ἃ5 ἰο συϑ!ν [Π6 ΑἰΠΘηΪδη5. (εἰ μὴ 
4 ΓΘ ἀροάοβι5 ἴο εἰ... καλεῖν «ον ποιήσεις) γοὰ ΜΠ} 

15 οὔἹ 64, θΘίη σ᾽ ΤΌ ΠΥ βασσοβίθα Ὀγ [Π6 56 η56 οὗ [Π6 ρᾶ8- 

Βᾶρ6, [115 οὕτως κάλει, ΟΥ' οὐδὲν κωλύει, ΟΥ Βοιηοίῃϊησ Θατῖν- 

δἰθηί. ΤΠ6 δροάοϑβϑιβ ψῃ] θῇ εἰ μὴ . .. ποιήσεις Του Πᾶνα 

δα, 1 Ξοογαῖίθβ δὰ ποῖ ουἱγξ {πΠ6 βϑηῃηίΐθποθ 5ῃουῦῖ, 1ῖ5. ἴο Ὀ6 

ἤουηά Ἰῃ ἢ15 ννογάϑβ. ὙΠ καλεῖν τησϑί 6 ἀπάογβίοοα τοῦ- 
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τον, ἐἢνῖ5 ρο[ἱοαϊ πλαπ, ἡΓὨογὴ ἴῃ ἔδοΐ, [μου ρἢ οί ἴῃ 50 ΤΩΔΠΥ͂ 

ψουάβ, ϑοογαίθθ ο8}15 ἃ κόλακαι Βαυΐ [Π86 οσοπηθοίίοη ἢ ὁ 

[η6 Τοσθσοίηρσ γαυϑὲ θ6 οὐγηθά ἴο θ6 τϑῖμου ἰΙοοβθ. ΤΠ Μγ- 

518 58 Βίοοὐα Ιογν διηοηρ [ῃ6 ρθορίθ οἵ Αϑίὶαὰ Μιῆοῦ. Μυσῶν 

ἴσχατος (ἸΠ ποοοίοί. 209, Β) 15 ἃ ρτονθυῦ [ὉΓ {Π6 νἱ]δϑδί οὔ 1Π8 

γπ6.: (Ἰοδτο, ἴῃ Πῖ5 Οὐ ρῖὸ ΕἾδόςο, ᾧ 7, Βοος υϊά 

ΡΟΥΙΓΟ ἴῃ ΟὝΘΘΟΟ 5ΒΘΙΊΊΟΠ6, ἴδηι ἰγϊαγη δίᾳπθ οϑἰθγϑίαχη δϑβί, 

4υδηη, 51 4115 ἀθβριοαίαϊ ἀποιίαν, υἱ Μυϑοσυγα αἱ ΠΠΠλὰ5 6556 

αἀϊοδίαγ ἡ ̓ " 

(Οὐ. οὐχ ἕξει ὅ τι χρήσεται αὐτοῖς. αὐτοῖς 15 ἢὴ8 ΡΥὴΟΡΟΥΆ, 

ὈΘΙΌΥΘ βροόίθη οἵ [ἢ ἐάν τι ἔχω. ἴῃ 465, Ο, {πΠ6 Ιηἀϊ]οδίϊνθ, 

θαΐ [ἢ ΙηΔηΥ Ρρ΄δοθ5 {Π6 Β)] πον, [Ὁ] ονγ8 ἔχω ἴῃ [15 ἔῸΥ- 

γᾶ. ΤΠ6 ἀἸβι πο! Οη βθϑίηβ ἰο θ6. [μαι ψ ἢ {Π6 αΐαγθ {Π6 

δοίίοη 15 νθυνθά ἃ5 5ΠΏΡΙῪ [αἴατα ; ἢ [Π6 Βαδ]αηοίϊνθ, ἃ 

σοηηθοίθα ψΠ ἀπά ἀδρθηάθηϊ οἢ βοιὴθ σοηῃίθιηραἰθα σᾶιι56 

δηα στουηά οἵ δοίίΐοη. Τυβ, ἢ οὐκ ἔχει ὅ τι χρήσεται, ἴῃ6 

ΒΌΘ]ΘοΥ 15 1η ἀουδί δθουΐ ἢ15 Γαΐ ϑοίίοη ; ἴῃ οὐκ ἔ. ὅ. χρήση- 

ται, ἃ ουΐ 15 Τα ΙΟηΔ] Γαΐαγα δοί!οη. ὥς μοι δοκεῖς. ὡς 

15. ΘΧοΪδηηδίουυ. ὡς οἰκῶν. .. καὶ οὐκ ἂν εἰσαχθείς, α8 

ἐμοῖσ]. ψοῖι τ06γ6 ἰὐυΐηρ αἰοοῦ, απιὰ οοιά ποὲ δ ὀγοιρ] (οᾺ 
{1181} ὑμιέο σοιιγί. ἘῸΣΙ εἰσαχθεὶς ἂν οοΙηρ. 458, ΔΑ, ποίθ. 

Ὦ. ὅτι τύχοι. Μιίτοιῖβ Ηδιπἀουἤατη ὅ τι ἂν τύχοι ΘΟΙΤ]- 

σοπίθηι. Νδηι ορίδίίγυβ ροβί τϑαίϊνα ἴῃ ΟὈΠααᾶ ΟΥΔΟΠΘ 

Παυδαυδαύυϑιη ᾿η θα θη5 οί. Αἀαμπο ἂν Ποο ἰοςο βου] 06 ῃ- 

ἄστη οὐαί τύχῃ. Θἴ8|10. ΤῊ ἀϊδββαιιϑίδοιϊοη ἢ [Π6 

ΡΟΙΠΙ Δ] ̓ ηϑιὰ!]οη5 οὐὗἨἁ ΑΙΠΘη5, ΠΟ ἢ 5. ΠοΥΘ οἰθαυν ἰτη- 

ΡΠ, ννὰβ [611 ὈγῪ ϑοογαίθϑ ἴο βοῖηθ ἄθσγθθ, δαΐ [1 τη 016 ἈΥ͂ 

Ρ]αῖο, ννῇοβθ [468] τ οὗ τηϊηα νγὰβ ποί βίιβα ἰο βηα 58115- 

ἰδοίοη ᾿ῃ [Π6 ργΘϑθηί ὑπ 6. ΔΗΥ͂ βυβίθιη, ρϑυ αν ἀπά θυ 

ΟΠ6. ΨΠΘΙΘ ἀθιηδροσαθβ τοϊσηθά, δη4 ΡΠ] ΟΒΟρΠΘ 5. Πα ἴο 

πονηρός. ΔΗ Δ]]υϑῖοη, πὸ ἀουβί, ἰο [Π6 ἀστηἶς Ροΐβοη. 

δοίαα! ΔοσυΒ6 15. 

ἘΣ. τὰ κομψὰ ταῦτας, ΑὨ Δ]]υδίοη ἴο ναί (8 }Π10165 58 8, 

480, Ο, 

᾽ 

οὐδέν γε ἄτοπον, 56. εἴη. 

ὅδε εἴργασται ἀνήρ. ὅδε, |π οὗτος, 489, Β, 
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864 οὗἉ ἃ ρΟΊβοη Ψ}ΠΟ ἰ5 ριϑϑϑηΐ δηά ροϊῃίθα αἵ, μδ5 πο τί] - 

καὶ αὐτούς, καὶ τοὺς νεωτάτους. αὐτοὺς 15 (ἀἸκο ΜΙ 

νεωτάτους ἴΠ6 ρᾶῖΐ νεωτάτους. καὶ -- ἀπά δϑβρεοϊαϊἶῳ. 

διαφθείρει. ΔῊ ΔΙ] Ίοη ἰο [Π6 δοίαδ]! ομαῦσθ σαϊηβί βοοῖας- 

ἴ65. Θοϊηρ. 2. Β. 

ὅ29 ΑΔ. ἘὸῸΓ εὐωχεῖν σογο᾽ῃίηρ ἔνγὸ δοσυθαίναβ, 566. ΜΙ. ᾧ 491, 

ΠΟ ΟΡ 5.1; συ. ᾧ 480. ΤΠ σοπδίγασίίοη (ν οἢ γεύω 8150 

- ΒΟΠΊΘΙΙΠΊ65 [8|[Κ65} 5665 ἴο Ὀ6 ον ]ησ ἴο {15 ; 1Παΐ [πΠ6 νϑτρ 

Ἰηθ Δ ἢ 5 5 βία ΠΕ Π}ν ἐο πιαΐδ ἰο δαΐ, δ πθθ 5 δη οδ]δθοί [Ὁ Υ 

ΘΟ ἢ οὗ [ῃ6586 ποί]Οη8. ΓΘ βϑημηηθηΐ σοηνγαυθα ΒΥ {15 

ΟΪ6. 

| ὑμᾶς εἴργασται, Δηἃ 56ῖν6 5 ἴο σοηίταβδί [Π6 γνῇο]θα ὑμᾶς νι 

᾿ 
". 

᾿ς ΘΟΙρΡδΙβοη οὗἉ [Π6 σοοῖς ἃπα 1ῃ6 ρῃγδίοϊδη 15. Θχργββϑθαᾶ ἴῃ 

ὉΠΟΙΠΘΙ ΨΥ ὈΥ ΟΥαΐοβ οὔ ΤΠ θ65, ἃ Ογηῖς ρῃ]]οβορῃοῦ 

᾿ς ΨΊΟ Πουτ5η6α αἱ Αἰπθηβ ἴῃ ΑἸΘχαηάθυἶβ τἴη6 (Πίορ. [ἀρ .1. 

6. 86) : τίθει μαγείρῳ μνᾶς δέκ᾽, ἰατρῷ δραχμήν -  κόλακι τά- 

λαντα πέντε, συμβούλῳ καπνόν" [ πόρνῃ τάλαντον, φιλοσόφῳ 

τριώβολον. 

Β. οὔτε γὰρ ἧδονάς. ΤῸ οὔτε, ἐάν τε Δηβνγοῖθ. Δπ αἷ 

ἤτνγηαῖνα πὰ ἃ πϑραῖίνα ρι ροβιίοη ἅτ οἴἴϊθη [ἢ Βουπᾶ 

ἰορσϑίμϑι Ὁ. οὔτε ἃπὰ τε: Ὀαΐ οὔτε τηιιϑί οοΐηθ ἢιβθί. αὐτοῖς 

1Π6 Ἰυάσαβ ᾿τρ]164 ἴῃ δικαστήριον. οὔτε οἷς πορΐζεται, 

1, 6. οὔτε τούτους, οἷς ταῦτα (τοίοΙτησ ἴο ἡδοναί) πορίζεται. 

ἀπορεῖν ποιοῦντα. ᾿Π15 νγὰβ ἃ ἰγϑαιθηΐ σΠμᾶγρα ἀρσδίηϑί 

ϑοογαίθϑ “6 ἀουθί Π6 {πγανν ἀροη {Π6Ὶ} ΓΌΓΠΊΘΙ ΟΡ  ΠΙΟΠ5, 

8 Πα {Π6 υηβϑί64 βίαίθ οἵ γτηϊηπα νῃὶοῇ Π6 ρῥτοάαςοάᾷ, ΤηΔΥῪ 

μᾶνθ ὈΘθῃ πῃ ]σΟΙῺ6 ἴο ἃ ἴδυγ, ἃπ4 τϑρατάθα ἃ5 ἀδηρθιοιβ 

ὈΥ ἃ ἴδυν πηοἹ8 ἢ θὰΐ ργΟΌΔΡΙΥ ποίῃϊηρ τηδάθ Π τὴ ΤηΟἿ6 τη: 

᾿ς Ρορυϊαῦ [Ππδῃ ΠΙ5. ρτονοϊκιηρ νὰν οἱ ὈΥΠρΊησ Τηθη γγῆΟ 81- 

᾿ς ρυρά ψΠΠ Πΐπ ἰο ἃ 5βίδη, 8ο {μαΐ {Ππϑὺ ἀ]4 ποῖ πον ψῇπαΐ 
" ἰὸ Βᾶγ. Μδϑῃο 5ᾶγ5 (79, Ὁ), οϊβά ὃν Ηβίπάου), “Ὁ ϑοοτὰ- 

(65, 1 αϑθα 10 ἢθδι 1 βαϊα οἵ γοι, βϑίογβ 1 θθοᾶπιθ δοααδίηί- 

εα ψ γοῦ, {Πα γοι ἀο ποίμ]ηρ οἶβθ θχοθρί αὐτός τε ἀπο- 

ρεῖς, καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖς ἀπορεῖν." 

ἐν ἕὰ πράττω τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο, απὰ ἠογοῖπ 1 αηὶ ἀοΐην 
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7μδι (δὴ) τυ]ιαὶ ἐδ [017 ψοιμ" ἑπίογοδί. Αϑί ἴακθ5 πάντα ταῦτα Ὁ 

ΜΠ πράττω, 85 Μ6]1 ἃ5 ψ] ἢ λέγω, ἃπα ὑμέτερον .. . τοῦτο 858 

δαἀάθα ἴῃ ἂἃρροδβιίίοηῃ. οὕτως διακείμενος (ποΐ οὕτω). Υ1- : Π 

ἀθίυν οὕτως, Θἰϊδτη βθαυθηΐθ σοπβοηᾶ [116 Γἃ, ἀϑατραΐαγη Θ556᾽ 

ἊῚ Υἱ δὲ ροῃμάθυθ 580 ρο]]θί ρ᾽ ασίηασα. 1810. 

ὑπάρχοι. Ἐδἰπάον νυν ]5ῃ65 ἴο θύαβθ ἐν, οὐ ψυυτθ ἕν, υγι ἢ Βοος 

᾿ » “᾿. “ 
εν αὐτῷ ν 

Θᾶβοη, ἃ5 ὑπάρχω ἰδ κ65 ΜῈ 11 ἃ βγηρ]6 ἀδίϊνθ. 

Ὁ. βοήθεια ἑαυτῷ: ΤῊ πουῃ Ψ ΗΠ {Ππ6 ἀδίϊν ἀθποίθβ.. 

Ποἴρ αῇογαδά ἰο; “ἢ [μ6 σοηϊῆνθ, ασαϊηδέ (σοΙΏρ. βοήθεια 

κακοῦ, 009, (, βαρβάρων, ΡΙΪαῖ. ἘὰρΙ5ῖ. 7. 592, Ε)), ΟΥ ἐ0 ΔΗΥ͂ 

ΟΠΘ. ΤΏΘΙΘ 15 8η 8|]υϑἰοη Ποῖα ἰο 486, Β. ' 

ΕΣ. αὐτὸ τὸ ἀποθνήσκειν. ΟοΙηρ. ἴοτ ἴμ6 βϑηϊπηθηΐ Ρ]δ- 

ἰο᾽5. Αρο!]. 28, Β, οἱ 56. φοβεῖται, 56. πᾶς τις, ὈΥ ὈΓᾶ- 

ΟΠ ]ΟΡῪ ΒΌρρΡΙΠ]6α ἔτοηὶ οὐδείς, }.δὶ ἃθονγ 6. 68 ΓῊΥ ποίθ οἢ 

ΘΟΡἢ. Αηϊσ. 29. 
λέξαι, ἃ5 1{ 1 616 λόγῳ δεῖξαι ὡς . .. ἔχει. 

Α. φασί, 1. 6. α8 5ἰογῃ-ἰοἼ16γ85 δα, τολόπ ἐποῃ δερῦῃ α ὅ28 

ΒίοΥΥ. 

ὡς τοῦτο οὕτως ἔχει ἀορϑηάβ ΟΠ λόγον 

λόγον Ορροβθά ἴο μῦθον 15 α Πἰδίογίοαϊ παγγαϊυθ, 
σ Ομη» 4 

καὶ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι; Οἱ 8611ΡΕΥ7" 

α ἔγιιο δίογῃ, ἃ5 Ορροββϑά ἰο ἃ βοίιίϊλοιι παγγαΐϊυο. 

ρος λέγει. [1ΠἸα, 1. 187. 

οἱ ππς οἰΐαμι. Αϑί. ἔστιν Ἰπο!]αἀ65 ἃ ρᾶϑί 6856. 

Β. νεωστί, ἐπ πιοάογη ἐΐηιθ5, υϑοα τον ἰο (Π6 ἀδΥ8 

οὗ ϑαίυτη. οἱ ἐκ... νήσων. 'ΤῊΘ ΡΙΓΒΡΟΒΙΠΟΗ 15 ΔΟσΟΠΙ- 

τηοάαίοά ἰο ἰόντες (566. ϑόορῇ. Ἐ]δθοίτ. 197), θθοαυβθ {π6 οῖ- 

6615 βδῖ οὐδὺ {π6 Ὀ[6556 4 ̓ϑαηἀβ οϑιὴθ ἤγοηι ἐΐδηοθ. (ΟΡ. 

σι. ὃ 669 ; Κὶ. ᾧ 800. 4; δῃὰ 472, Β; ποίθ. 

(. ́  ἑκατέρωσε, ἴηι. θαοἾ, αἸγοοίϊοπ, ἰο ἴμ6 ὈΪα5βθά 518 65, 

δηἀ ἴο {π6 ργίβοη οἵ ρυῃιβῃμηθηῖ. 

ΒΝ προκεκαλυμμένοι -- - ἔχοντες προκεκαλυμμένον. 566 

ΜΈ ΒΟ. Ῥτοιιθίῃ. 862; ϑορῃ. Ε]δοίν, ὅ4. ΓΘ. 5Θη8568 18, 

Πμαυΐηρ 6γ68 απὰ δαγϑ8. απᾶ {ἢι6 το]ϊοῖο δοάψ, δργοαά αδ α υοὶδ 

δοίογο ἐπ 8ομιιί. 

ἐΠοῖγ τσαῃ. 

αὐτοῖς . . . ἐπίπροσθεν γίγνεται, ΑΥΘ ἦη 

τοῦτ᾽ αὐτῶν, ἰἰνὶδ Ῥγορογίν 4 ἐ]ιοῖγ δ. ἐἰνἷ8 τη 

ἐιοηι. 
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ΕΣ, ἐξαίφνης ἀποθανόντος --- εὐθὺς ἀποθανόντος, ἐἢ6 ηιο- 
πιθηί λ6 15 ἀθαά. ὅϑορῇ. ᾧ 299, Ν. 4. ΒΥ ἃ σοῃϑβίμποίο 

"Πα Βα Βι πη, ἔρημον. .΄. καταλιπόντα Α΄6 ἴῃ [Π6 ΓΔ ΒΟΌΠη6, θ6- 
ΟΔ0156 τὴν ψυχὴν ἑκάστου 15 1ῃΠ6 5116 ἃ5 δαεῖῆ, ῬΟΥ ΒΟΉ. δύο 
ἐκ τῆς ᾿Ασίας. Ἐοαίῃ Θχρ]αίηβ (μ15. ὈῪ {Πεὶν Ὀθιησ ΒΟΙΏ οὗ 
Εατορα, ἃ ῬΗςηἰοίδη, ἀπά δ4ἀ5, ἰμαὶ Μίποβ νγὰβ τοσατάθα 
ὈΥ 5οΙὴΘ 88 ἃ ΒΆΠΡΘΥ ἴῃ ΟΥθίθ. “. Ξ64 ΟἸθίατῃ ἰηβαϊδ πη 
Αβ|δ ἀββίσῃδββθ υἱἀθηΐαῦ γθίθσθϑ βἰοαΐ ΓΊΡγᾶμι πηοάο Ἐπατο- 
ΡΦΘ Πη060 Α5125 σοῃίτ θαθυαηΐ : αἱ ἀπὰ5 ΟΥΡΙΚ5 ἰΘΥΓΆΤΌΤΩ Ρδυΐθ5 
Ροβαθυϊηΐ, Αβίατη δὲ Εατορϑιη." Αϑί. Βαΐ πὸ ΡΙοοῦ Πὰβ 
Ὀθθη ἰουηά δἰβθνθτθ, [μΠαὶ Ογθίβ νγὰϑ Δ5ΒΙσηΘα ἴο Αϑβῖδᾶ. 

54 Α. ἐρ τῷ λειμῶνι, εἴα. ὙΠΡΊΙ, πο 4, 6. 540 :---- 

“ Ηἰο Ἰοσὰβ δϑί, ρατίββ υὉ] 56 νἷα ἤπάϊι ἰπ διηθαβ: 
Ἰδοχίβγα, 4.85 ΤΠ 15 τηᾶρηὶ 5ὰὉ πιωηΐα (6 πα! Ὁ, 
Ηδο ἴΐϑυ ΕἸ γβίαπη ποθὶβ: αἱ 1ϑθνᾶ τηδ]ουΏχη 
Ἐὐχογοθῖ ρῷπδβ, οἱ δά ᾿τηρία Τατίατα τηϊτ. 

ΒΒ. οὐ πολὺ ἧττον... ἥνπερ καὶ ὅτε ἔη. Α ἴτε66 δηά ταίϊῃ- 
ΘΙ ἸΡΓΘΘΊΪΔΥ ΘΟ Βιτ πο οη, ἰηδίθα οὗ οὐ πολὺ ἧττον... ἢ ὅτε 
ἔζη. ἥνπερ 15 Ὀτουρἢί ἴῃ [Πγουσὰ [Π6 ᾿ἰπῆπδηοθ οὔ τὴν ἕξω 
τὴν αὑτοῦ, Δα Δ].6Γ5 [Π86 Θηϑαΐηρ ννογάβ ἴο βαϊί {561 

1Ώ. οἷος εἶναι παρεσκεύαστο, οἰς., 5ιιοἶ, αα 6 Παὰ γγεραγοά 
᾿λὐμιδοί ἰο δ6 τολῖϊο ἰζυϊηρ ἐπ γοσαγὰ ἰο ἤῖ5 δοάψ, 1. 6. Βύ ἢ. 
Ὧ5 ὙΘΙΘ ΠῚ5Β ψγᾶγϑβ οὐ υδίησ ἢἰβ Βοάγ. [δὶ Ὀβίονν, ἔνδηλα 
ταῦτα ΥΘΐδΥ' ἴο {Π6 408 {{|165 οὗ δοαν πη δ 1 Ἰἠ οἷον ἐἶναν ΠΩΣ 

᾿ρεσκεύαστο, ἃ 5 1 οἷα ἔσχεν ἐν τῷ σώματι ἢδα θΘΘη τυ (6. 
Εὰ, κατεῖδεν ... ψυχῆς. Τῇδ δογίϑέ τηδυκϑ ᾿Π 46 Ηπηῖτθ 

ἔπη6 (484, Α,, ποί6) : ψυχῆς ἀδρθηῃάβ οῃ οὐδέν : ποΐμῆηηρ δ6- 
ἰοηισίηρ ἰο. ΟΥὙὨ ἵπ, ἐδ βομί. Οογηρ. ἄθρυρ. 876, Α, ὃ καὶ 
ἄξιον θαύμασαι τοῦ θηρίου. ἀλλὰ διαμεμαστιγωμένην, δία. 
Ταοῖς. Αημπα]. 6. 6, “ Νβαῦθ ἔτυβίνα ργοθϑίδη ἰββί ΠῚ115 58} 1- 

 ΘὨΓ28 ἤΤΙηΔΙ6 50] 15 δϑί, δὶ το υἀδηίωγῦ ἔγγϑ ΠΟΙ Π]ΘηΐΘ65. 
Ὁ Ν 

ὙΝ 

ΡΟΒ56 δάβρίοὶ ἰδηϊαΐαβ δὲ ἰοΐυβ ἢ χυδηάο, αἱ ΟΟΥ̓ΡΟΙΆ γϑἢ- 
 ΒΘΙ͂ΡυΒ, ᾿ἰὰ βϑου τα, ΠΡ] 41π6, γη8}15 σομϑα 85 ΘΏΪΓ5 4Π|6469. 

Τοίαν." 
20 
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(Ὁ. τοῖς ἀεί. ὅ66 464, Ὁ ; Ῥτοιηρίῃ. 957. 

ΠΤ. τοὺς πολλοὺς. . . παραδειγμάτων. ΒΥ 8, σοπϑίγιμοίζο αὦ ᾿ 

8θηϑ8ιιηι, παραδειγμάτων υϑοά οἵ [Π6 ρΘΥΙΒΟῺΒ5 ΜΨὙΏΟ 56 7Ὺ6 85 θΧχ- ἢ 

ΔΙΏΡ]65, 5 Ἰοϊηθ ἃ ἴο πολλούς, 85 [{ ᾿ξ Ὑγ6 76. γηδΒΟΌ 16. --- ἢ 

Ὅμηρος. Οάγϑ. 11. 578, 564. κ᾿ 
ἐκ τῶν ..6 ἄν- ΕΣ. οὐ γὰρ ἐξῆν αὐτῷ, 56. συνέχεσθαι. 

θρωποι, {7,6 πιθη τοῖο Ῥγουθ ἐο ὅ6 θυθη ὉΘΥΨ τοϊοϊοα αγὸ Οὗ {Π6 

οἴα858 ΟΓ {16 ροισογβιῖ. Ἡδτθ, 497, Α, ὅ26, Β, δηᾶ 6Ἶβθ-. 

ΨΏΘΓΘ, γίγνεσθαι γηΘ8 5 ἰο δοσοηιθ 50] ον ]υ, ἱ. 6. ἴο θ6- 

δοχηδ ἴῃ 1π6 νίθν οὗ [π6 υηϊηά, ἴο θ6 ἔουπά οαΐ ἰο Ό6. 

(Ὁ. ἐπισημηνάμενος, ἐάν τε, Θἴα., ριέίίησ 5 πιὰ τροη Ὁ) 

λΐηι ἰο 5]ιοιῖῦ τολιοί]ιον 16 ἐπε ᾿ΐηι οιγ αὖθ οΥ̓ ποί. ΟΟΥΩΡ. 

Ἑδρυν. 10. 614, “οι 1 1} σῖνθ ἴῃ ΕΠ ρ Βῃ. “ὙὐΏθη, 

{πογοίοσο, ἢΐβ 5οὰ] νηΐ οαἱ οἵ μἰ58. θοάγ, 6 Ὀθβϑη ἃ Ἰουηθ 

ψΙ ἃ παιηθοι οὗ οἴμϑῖβ, ἃηα [ποὺ οατηθ ἰο ἃ ψοηάθρα! 

ΡΪδ66, ψνῃθτΘ [Π616 Ψγ6ΓΘ {7 Ορθῃΐηρθ ἴῃ [πΠ6 στουπά οἰο86.. 

ὈΥ οη6 8ποίμοι, δη4 οἰμϑιβ ορροβιίθ ἴο ἵπθύὴ ἅθονβ ἴῃ [Π6. 

5Κγ. Βαούνψθθῃ [π686 Ἰιᾶσοβ βαΐ, ῆο, ὑνΠΘΏΘΥΘ ΤΠΘΥ ἤη- 

Ἰ5ῃ64 Ἰυάσίηρ, θαά46 [π6 [υ5ὲ ἴ6Κ6 [Π6 τοδᾶ οἡ [868 τἱρῃί ἀπά 

ἀρινψατάϑ ἱπτουρὴ [Π6 5κγ, πανίπρ ἤτβί αἰιδομθὰ σθρβοαίθβ ὦ 

(σημεῖα) ἰο ἴποβα ψῃο πεαὰ θθθὴ Ἰυάρϑα, ἴῃ ἴτροηΐ : 8ηἀ οΥ- 

ἀουθά [μ6 απ]αδὲ ἴο (8 Κ6 [π6 τοδά ἰο {πὸ Ἰϑῦι ἀπᾶ Ἰϑαάίησ. 

ἀονηνγατά, νυἱ τ τηδτῖτβ ΒΘ μη ᾿ηαοαίηρ' 8}} {π6ὶ} σοηάποί.᾽ἢ 

οὐ πολυπραγμονήσαντος, τῦἢ.0 ᾿α5 ποΐ ῥοοηῃ ““α διιδυδοάν 

ἡῃ, οἶον πιθη)5 πιαίίογ 8.,) ὙΜὯΟ πᾶβ5 ποῖ σόπθ ουἱ οὗἉ Π΄5 ον 

ΒΡἢθυθ οὐ ἀυί65, ἴο ρϑυβουια ἃ ραγΐ Ὀθ]οησίηρ ἴο ἃ ΠΟΙΠΘΓ. 

Ιῃη δρυῦ. 4. 438, Δ, 11 15 τηδά8 ἃ ἀββηπίοη οὗ Ἰυϑῆοθ, ἱπαΐ 

8. Τηδη τὰ αὑτοῦ πράττει καὶ οὐ πολυπραγμονεῖ. ΠΘΥΘ 1ῃ68 

ψγου 5 θϑρθοία Πν ροϊηϊ αἱ ἰακίηρ δὴ δοίίνθ ραν ἴῃ ΡΟΙ 08, 

ΜὨΪΟΠ, [ῸΓ ἃ Ιη8η ΨΠΟ ἰβ ποῖ γϑί αυδ]ῆθα [ῸΣ ΡΟ  Ποαὶ 

ἀξ 5. αηδοχίακίησ, δποί 6 Υἶ8 ἀυΐγ ἰο [ῃ8 πρϑρίθοί οὗ Ηἷϑ 

ϑΥΉ. 
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Ο, ΤΠ. ἑκάτερος . « - νέκυσσιν. 'ΓΠΙ5 ρᾶββαρα 18 σοηϑιαθγοα 

ἴο Β6 βρυγίοιβ γῪ Ηθιπάουῖ ἀπά ᾿Αϑί, ἴου γθάβοῃθ Ψ ὨΙΟἢ, ἃ9 

[ἌΓ ἃ5 1 οδη 566, 8΄6 8] 1 Οσϑίθου ᾿ηϑαπιοῖθηῖ. ΓΘ. ραβϑᾶσθ 

ἔγογη ΗΠ ομΊθῚ 15 'η Οάγϑβ. 11]. 568. 
ΕΣ. ἀντιπαρακαλῶ. ἀντὶ ἀΘῃηοίο5. Φη πὶ} ἔπ... ἸῺ ΥΘΡΙΥ ἰο 

[Π6 Θχπουίαϊίομβ σἢ γοὰ σᾶνθ Π16 0 Θηρσᾶϑσθ ἴῃ ΡΟ 1168. 

7υϑὲ θεῖον, ἀντὲ ... ἀγώνων ἀδηοίαΒβ τοογέϊ αἰΐ {6 ἐγταΐ8 

ἤθγ6, '. 6. ἴἰο δ6 5ϑί δρϑιηβϑί οὐ δαιδὶ ἴῃ ἱπηροτίδησθ ἴο 8] 

{π6 {τ615 θοίοσα υτηδηῃ ἰὙἹ]θ 815, ὑνΘΥΘ τῇθίουϊο, 8ἃ5 115 8α- 

νοσδίο5 ἃ]]6σϑά, νγου]α βᾶνθ ἃ γηδῃ ἔγοιη σοῃαἀθηηηδίίοη. ἐν- 

θάδε, ἐκεῖ, δη4 ἐκεῖσε ἃγ6 οἴθηῃ υϑϑα οἵ ἐλῖ5 {65 ἀμ οἵ ἀδαίῆι 

ΟΥ̓ ὦ {μέγ δίαίθ; [ῃΠ6 οσοηίοχί οἵ σουγβθ βυρσαϑίιηρ {Π6 6χ- 
ΡΙδπδίίοθ. Οὐοιηρ. ϑορῃ. Απῆσ, 6; ΕἸθοίγ, 856; Ελυτρ. 

ΑἸΙοοϑι. 869. 
627 Α. τὸν τῆς Αἰγίνης υἱόν. δαουβπ (5ϑοη οἵἨ {αριίοΥ δά 

ΖσΊηΔ), ἃ5 Βϑίησ [Π6 Ἰυαάσθ [ῸΓ 8}} ἔτογα Ευστορθ. ΟἸγιηρι- 

οἄ. ἃρυὰ Κ'΄141}0. βᾶγϑβ, “" Ηθ δαα5 δριπα Ὀθοᾶσβα (Ὁ]110168 

νγὰ5 ἴτοῖὴ ΖρΊηδ.᾽ Βαϊ 85 [παι Ρ]αίοηϊο ϑ'οῃο αβί ση ᾶγθ 

Καονῃ ποίῃίησ ἃροιΐ (81110165. 1 ϑαβρϑοί {μᾶΐ {η6 ἰαϑὶ ψγοσα, 

Αἰγίνης. 15 8. ΘΙΤΟΙ ἴῃ {ΠΔΠΒΟΥΙΒΙησ [ῸΥ Εὐρώπης, ΟσΟΑϑΙοηΘα 

ὈΥ {16 5|Χ1|ὰΥ νγνοστα ργθοθάϊησ [{. χασμήσει, οἰα. ΓῊΪΒ 

ΠΟΡ]6 ραβϑᾶσθ ἃ|]1.465 ἰο 48θ, Β. τυπτήσει. ΓΘ ΑἸΟ 

ἔογγη οὔ {πΠ6 ἐαΐατα οἵ τύπτω, ἀοοοτάϊησ ἴο ΤΠομλα5 Μαρ βίου 

δηὰ Μαουῖβ βὰῦ νοοθ0 Οοιρ. Ατὐιβίορῃ. ΟἹουάδ, 1579, 1448. 

ΓΘ Ἰαΐθι υυυ το 5 υϑ6α 81] [Π6 [ὈΥΠ5 ἔτογη τυπτέω. Ώ]655 

6 1Π6 ρτθβθηΐ πα ᾿ηρουΐθοί. 

Β. ἐκεῖσε. . . συμφέρων, αἀυαπίαρθοοιιδ ἐδόγο. ὅ866 5926, 

ΕΒ. Τὴ δάνϑι οἵ χποϊοη 18 υϑθ4, θθοδιθθ [ῃ6 ἸΟυ ΠΟΥ͂ 

ἔγουη 1Π|5 νγουἹα 15 [πουρῃΐ οὗ [ΙΓ 5 [Π6 ϑϑιηθ 85 τολϑῆ 106 

50 ἐλλέμογ. (ὐοτηρ. {μ6 ορροβίίθ ἰῃ ὐβομίη. Ἢ. Οἴθϑ. ὁ 97, 

ΒΘ ΚΙκου : “ Ηθ 5814 [δὲ ἢ ψιβῃθα ἰο σϑροῦΐ ἴο γοὺ τὴν ἐκ 

Πελοποννήσου πρεσβείαν ἣν ἐπρέσβευσε, 5 δηιδαδϑν ἱηπίο οἴο- 

Ῥοηπηδϑδιι8. 5. ΟΕ] ἐΐ6 Θηιδαδδῃ ἵπίο Γ᾿. ἤγοηι τοὐὐΐεῖ, 6 Παά 

γεϊμγηθά. ἠρεμεῖ, γοηιαΐη8 φιυΐοί, μηδίκαζκοη, 1. 6. ἱ76- 



ση ΘΟΕΟΘΙΑΒ. [δε το 

)μίοά. --ττοττ-. οὐ τὸ δοκεῖν εἶναι ἀγαθόν, ἀλλὰ τὸ εἶναι. Οομῃρ. 
[Π6 ΠΟΌ] 8 ψογάβ ἴῃ Ἐβραρ. Ὁ. 8561, Α, ἐσχάτη ἀδικία δοκεῖν 
δίκαιον εἶναι, μὴ ὄντα. ΒΟΉ] 5 νγὰθ [Π6 βουγοθ οὐ [Π6 δχ- 

Ῥτθββίοη, ϑθρί. ο. ΓΠΏΘΡ. 574, οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ᾽ εἶναι 
θέλει, ὍΡΟΙ ν» ῃ]Ο ἢ ἡγοσ 5. 811] [Π6 {Πθαῖτ ἰυγτηθά δηά Ἰοοϊοᾶ. 
8. Α͵ϑ 465, ἀοοογάϊηρ ἰο ΡΙαἰδγο ἢ ἴῃ ἢΪ5 118. 

(Ο. οὕτω χρηστέον. οὕτω 15 ἸπητηΘ ἀἸδίθ ᾽ν οχρίαἰπθα ΒΥ 

ἐνταῦθα, ἰο ἐπαΐ Κὐπὰ ὁ} 1ἐ{6. ἐνταῦθα 

ΟΔΠ1Θ ΡΘΥΠΔΡΒ5 ἴο θ6 864 ψΙ ἃ νϑῖρ οὗ τηοϊΐοη, θασᾶιθ6 

ὙΠ {Π6 Ἰηο]Οη ἰ(5 Θη4, γαϑὲ ἴῃ {Π6 ρ͵δοθ, 15 οἴη ἱμουρῃΐ 

οἵ. ὡς ὁ λόγος σημαίνει, α5 ἐδ ἀϊδοοιγ56 δἠοιῦ5. δ΄}. 

Θῖνθ5 ὡς ὁ σὸς λόγος, νν] 1 [Π6 Ὀα6βί οὗ [6 Μ55.. το βίο Αϑὲ 

ὙΘΥῪ 050 ΟὈ]ΘοίβΒ. ᾿ΓΠμ6 βαπθ [8156 γθϑαϊηρ ρρθδβ 511, 

Β, 4600, Οὐ, ἀπα Ῥϑοογαίθβ σου]α ηοΐ 68}} {πΠ6 ἃυσαχηθηΐ, 50 ΤᾺΓ 

85 1 ρτονϑά 1ῃ15 ροϊηΐ, [Π8 ἀγραπχοηΐ οἵ (81116165, ἴο ΠΟΙᾺ 

Ὧδ6 Π6Ι6 βρθᾶῖξκϑ. 

δι Α ἤ 39. Ὁ 

ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀεί. 

15. πατάξαι. Πα πίθου ρυθίθιβ ἅτ αν ἀθα Ὀδίνγθθηῃ πα-ς 

τάξαι, ΜΠ ν ΠΙΟἢ ἔασόν τινα Δηα σε, ἔἸῸΠῚ σου, 151 ΔΌΟΥ͂Θ, 

816 ἴο Ρ6 ΒΌρρ!164, ἀηα πάταξαι δἴηε 6 υεγδεγαγὶ. Βαϊγηδπῃ. 

Ἔυϑη ἄθῃ165 {πᾶΐ {6 τη] 4416 σᾶ ἤᾶνθ {Π15 56η86, ἃη6, 1 1ῃ- 

ΟἸΙη6 ἴο {Π1η1τ, ἢ γθᾶβοη. [{ τᾶν ἀδηοίθ δέγίζο ψοιγϑοῖῇ, 

ΟΥ σοὶ ψοιγδοῖ δίγιοῖ (1. 6. ἀο βοιηθίῃϊησ νν ὩΙΟἢ 588} οαυδθ 

1π6 δοίϊοη οὗ βίσκιησ ἴο σοίηθ δος ἀροὴ γουγβϑ ἢ), θαΐ ποῖ 

αἴϊοιυ ψοιιγ 86: ἐο δ εἰγιιοῖς ᾿. 6.9 ἴῃ [Π15 ρίασθ, “" Ῥθᾶῦ βοῇ 

δὴ ἰηδιοίου ψιπουΐ {Π]ηἸσησ τ ([ῃΠ86 στγθαίθδιὶ 6ν}} ἴῃ 1Π6᾽ 

νοῦ." 1.110... ἴὰ ἀδίθηοθ οὐ {π6 τῃ]461]6 50 864. ΟΙ65 

ἔσο Δυϊϑίορῃ. ΟἸουάθ, 494, φέρ᾽ ἴδω τί δρᾷς, ἤν τίς σε τύπτῃ ; 

ὙΠ ΘΥΘ Το ρϑίαθ5 6 1165, τύπτομαι : (ἢ15 ννογτὰ δ(4}}. []κ6 5 

ἴη {πΠ6 56η86 οἵ ἐῶ ἐμαυτὸν τύπτεσθαι. ἷ ΔρρΙΘΠΘπα {παῖ 

τύπτομαι 15 ἴῃ [Π6 ρᾶβδϑῖνο. ““ Ηηαϊ ἀο γου ἀο,᾽) 5ᾶγ8 ϑοοτᾶ- 

65. ““ 1 ἃ ρϑίβοῃ θθδίβ5 γοὺ ἢ ̓) “ἍΤ δγὴ Ὀθαίθη,᾽ 15 (Π6 ΓΘΡΙῪ 

]. 6.1 4ἀο ποιῃπίηρσ θυ βαῇδι, 1 σοὶ θθαΐθη. δ'ἷαε ηθϑᾶα ποῖ ὃ6 

ἸγΟ Ια Ὁ. σύ γε θαῤῥῶν; [ὉΓ σὺ 185. ΟσσαΒίοη } ]ν τορθαίθα 

ΜΠ γε ἴῃ 1πΠ6 βϑεοηά οἴδιβθ, ἢ ἃ σϑύίαϊη ἱπούθᾶβα οὗ ὁ 
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ἴογοθ ἴῃ {πΠ6 ὀχῃπουίδιοη. Οοιρ. ΗἩρτοάοί. ἢ. 10, “1 588]. 

Ὦθδν οὗἁἨ γοι 85 Ὀθῖηρ' ἴοτῃ ἰὼ ρίθοθβ ὈΥ ἀορβ δῃὰ Ὀ1γα5, ἤ κου 

ἐν γῇ τῇ ᾿Αθηναίων ἢ σέ γε ἐν τῇ Λακεδαιμονίων ; "ἢ ϑορῃ. (Βα. 

ΤΥ. 1101, τίς σε. .. ἔτικτε... Πανὸς . «. προσπελασθεῖο᾽, ἣ 

σέγε... Λοξίου; ΤἢΘ 56η56 15 (τ οἵ ὅ γε, 8η4 ἐπ ἴῃ Γ,δίϊη. 

ΟΝΟΣ ἀο 1 566. ον θαῤῥῶν ΟρΡΡΟΒ65 {Π18 σοηβίγποΙΟἢ. ΘΗΥ͂ 

ΙΩΟΤ6 ἰμδη θαῤῥούντως ψου]α. ΓΘ βθῆβθ, ἴῃθη, 15, 68, 

ἑἡπαάοοά, ἀπά ἀο γοι οαἴηιῖψ ἰδὲ ᾿πι συ ψοιι ἐ 5 ἀϊδἠηοπογαδίθ 

δίοιυ.. Θ18110.. 1 πα, μα5 σίνθῃ ᾧρ ΠΙ5 ἀθίθμορ οὗ πά- 
ταξαι, ᾿γηρο ταῖν χτη144]6. ἴῃ ἢ15 βθοοηᾶ βαϊἤοῃ. 

ἘΣ. οἷς οὐδέποτε ταὐτὰ δοκεῖ. Οὐοηρ. 491. Β. Ηδθ ἴῃ» 

Οἰυάο5 Ὠιτηβθ 1 ἴῃ [Π6 σΘηβατθ, ἰο σῖνθ 11 ἃ τ 116 ἔοττη. 





ἈΠ ΕΙ ΝΟΌΣ: 

Το, 4. 

λον απ ιυἴοη ἄοο5 Ῥίαίϊο γοργ βθηΐ ἐἢ 5 1)λαΐορσιο ἴο παυδ 
ἑαΐοη ρίαςο 3 

1. Τχζῆογο 2 Τὴ [ῃ6 Βουβα οἵ (81110165, 58 811 συ ἢ τ ἤο56 

ΟρΡΪπίοη 1 δ δοαυδἰηίθα, δχοθρί ΞΟΠ] θ᾽ θυηδοῆου. ΗΠ αἀ6- 

οἷα465 ἴῃ ἔϑνου οὗ βοῆλβ ρᾳ]16 ρίασθ, βίος. ἃ5. ἴ[πΠ6 Τυγσθύχη, 

ὙΠΘΙΘ Οἴπδι Θοηνθιβαίοηβ οὐ ϑοογαίθϑ γϑτθ μ6]4. ΗΒ τϑᾶ- 

ΒΟΠ5, ΦΊνΘΩ ἴῃ ἃ ποίθ οἢ [15 {8 5] ϑίοη οἵ (ἀὐογρίαβ (0]. ΠΙ. 

4178. οἵ Π15 ΡΙαίο). ἃγα ρυϊπ ρα! ]Υ [Π6586. 1. βοογαίθβ (447, 

Β) 56θιὴ5 (9 θ6 σροίηρ' ἰηΐο [η6 ρασθ νγῇθσθ (ἀουρῖαθ 1Ί56. Ηθ 
ἸΙηθϑίβ (8 |Π10165 συ πουΐ, το 58 γ5. ““  Πθηθνου σοὺ ψ ]Βἢ ἴο 

ΘΟΙῺΘ ἴο ΠΥ ἤουδ6, (ΟΥΡΊΔ5 ν}0}}} ΘΧΏΙΡΙ ἴο γου, ἔοΥ Π6 Ἰοάσϑϑβ 

ἢ τη6." (66 116 ποίθ οα {πᾶὶ ρ]αθ6.) π6 ψογάϑ, 

τὐΠοπου 7 ψοῖ τοὶδἢ, ἐο σοηιθ. ταδὶ τοὶ αίθ ἴο βουὴθ ἔα 6 {1Π168. 

᾿ μαΐ ἄοθβ ΟἿ] 119165. ἀο. ἴδῃ. «ἢ ΤΠ6Υ δῖ αἵ Π15 Πουβθ, 

(ΞοΠ]. Ιθανθϑ ἴο Β6 ᾿τηρ]1644) θυΐ 5ῃυΐ [Π6 ἋΟΟΥ ἴῃ ἢ]5 νἱδ- 

1οΥ5᾽ ἴᾺσθϑ. 'ΓῸ {61} ἃ ΒυδΏΡΟΥ 18 Θηίθυϊηρ γοῦν Πουδβ6 ἴο 

68]] αἱ ΔΩΥ {{πη6. Ποὰΐ ἀβκίησ Ὠΐγη ἴῃ. 15 ἴο [ΤΠ ὨΙΤῺ ἄΥΔΥ. 
“2. Θ'ΟὨ]. Πη 65 11 βίτζαησο, δηα ποὶ οοηϑίβίθης ἢ ΑΙΠΘηΐδη 

ΡΟΙ 6 η655, ἰμαΐ (Δ }110165 μου μὰν ἀθβουίθα ἢ15. σιιθβϑβίβ. 

8η4 Ὀ6 σοϊηρ' ΔΥΤΔΥ͂ ἔγου Π15 ον πο86. Τὸ {Π656 γᾶ ϑΟἢ5 

οἵ ἢ] ΘΙ θυ Δ ΟΠ Υ 5 τὺ Ὀ6 δἀάθα ἔνο οἴμθιβ. 8. 1 5οο- 

Ταίθϑ ἃΠα Π15 ἔτΠἸΘ Πα ἡ 6 δἱ {πΠ6 ἄἀοοῦ οἵ (8}110]65᾽5 ἤουβθ 

ἴο Πϑδν (ἀογοίαβ ἀἰβρίαν Πἷβ τῃθίουοαὶ ρονθῖβ, δηά 1 Οἢθ- ᾿ 

ΤΘΡΏοΠ Κηθν (ΟΥ̓ αβ 1611, ἢν 5ῃου]α ΤΠ Ὺ πθϑα 1Π6 ᾿ηΐογ- 

τηδίίοη {πᾶὶ (ἀογρῖαβ ἰοάσθα ἴπθτο ὃ 4. Ῥθυμαρβ 1ἴ πᾶν ὃΘ 



2396 ΄ ΟΟΆΟΙΑΚ. 

Γορατἀθα 85 ἃ 5}1σ}νἱ ἀτρυϊηθηΐ, [μδἱ οογαίθβ βαγβ (506, Α), 

ἐῶμεν χαίρειν καὶ ἀπίωμεν: ἴο ψΏΙΟ (ἀοΥρΊα5. ΤῸ ρ|165, “ 

ἀο65 ποΐ 5661 ἴο π|6 {πᾶὶ γα ουρσῃΐ γαϑί ἀπιέναι.) ἘῸΓ ἀπιέ. 

ναι Τηυδί πᾶγ6 [ῃ6 βδδγηβθ βυθ]θοί ἃ5. 1π6 ρυθοθάϊησ ἀπίωμεν. 

Ηδοῖθ, (θη. ϑοοταίθβ θχρθοίβ παΐὶ [ῃΠ6 οἴπϑι ρϑυῖ65 ἴο {Π6 

ΟΠ ΘΙΒΔΙΙΟΙ Μ01}}} σῸ δυδΥ ἔτοτ [ῃ6 ρ]δοθ θη {π6 ἀἰ85- 

ΘΟΌΓΒΘ 15 ὈΙΌΪΘη οἵ; δηὰ (ἀογρίαβ τθρϑϑίβ ψγμαὶ ϑοουδίθϑβ 

Πα 5814, ᾿Ἰποϊαα!ηρ ὨΙγηβ ἢ διηοησ [ἢο56 ῆο ψουϊὰ ἰθᾶνθ 

[π6 ρ'αδοθ. Βαίΐί [ῃ18 οου]ά ποῖ 6, 1 ἴ1Πποὺ σγοῖθ ΨΏΘΙΘ ΘΟ 
σ᾽α5 νγἃ5 βίδυϊησ. 

Νο οὔθ ψηΠ]η τὴν Κηον]θάρ ἢδ5 οχϑιηϊηθα νηὶ ΘΟ] 616 Υ- 

᾿ΤΩΔΟΠΘΙ 58 05 Οἡ [ἢ15 ροϊΪηΐ, ΟἹ σίνθη ὑΘΆΒΟηΒ [ῸΓ ΟΠΟΟΒΙηΡ 

[ῃ6 Πουδβ6 οὗ (ὑ811Π16165 ἃ5 [πΠ6 βοθὴβ οὗ {Π6 Πιδίορσιο, θχοθρί 

Οουδη. ΗΠ5 τϑᾶβοηβ, 1 χηυβί {Π1ηΚ4 πᾶν {π||6 νγϑιρῃϊ, 
1. ΤΏΘΙΘ ψουϊὰ ἤᾶνθ ὈΘΘη 5οηγ6 8] 5ϊοη, ἀϊγθοΐ οὐ ᾿Πα τοῖς 

ἴο {Π6 ρἴδοθ, 1 ἃ ρα ]1Ο οὔθ. ΤΠ6 βᾶμηθ τϊσῃΐ 6 58α]ά, 

ΜΙ ἢ Θαυὰ] τϑάϑοη, ἱ {Π1η]κ, οα ἴΠ6 οἴμϑὺ 546. 9. ἴ{ ννὰβ 

ΤΩΔΙΏΪΥ ἴῃ ρὈΥναΐθ ἤουδ65, 85 Ρ]αΐο δίΠτη5 ἴῃ ΗΠ ρΡΡ᾽α5 Μᾶ]ΟΣ, 

[μ8Γ (οΥρίαϑ ϑροῖθ. Ρ]αίΐο᾽β ΘΧρυθϑβιοη 15 ἰδίᾳ ἐπιδείξεις ποι- 

ούμενος, 8η4 ἰδίᾳ, σΘοηίγαβίοα ἢ ἐν τῷ δήμῳ, 1ιϑὲ ρτοοθαϊησ, 

γη68}5 ποίῃιησ π]οΥ6 ἴΠπδη ὅπ), οὐ 67 ρίασοδ δοβίαθ5 ἐδ α886ηι- 

δίν. 8. Οὗ Οβ]1Π1|0165 ἰθανίηρ ἢ]8. σιιθβίβ, πη σοϊηρσ οαΐ ἴο 

[411 ψ ἢ Θοοταΐθϑ, ἢ6 βᾶγ8, “" Νοίμιησ 15. 1016 δίχα] {πῃ 

ἴο φῸ ἴο τηθϑΐ ρϑύβοῃβ ΨΏΟ 816 ν᾽ βιίησ γοὰ, δΔηα ΠΟΙ γοὰ 

816 ἰο γϑοθῖνθ, δὶ {πΠ6 δηίσδηοθ οἵ γουγ πουβθ.᾽ [{1 πη18- 

(κ6 ποῖ, [πΠ6 ρογίθυ. σου]α ἤᾶνθ δατημ θα {Π6 βίγδησθβ, ἃπὰ 

{Π6 τηδϑίθυ οἵ [π6 πουβθ᾽ αν Ῥθθὴ 1η ἃ αἰβίδηϊ ραῖΐ οἵ 1ῃ8 

Βυϊάϊησ, 4. Τὸ ϑοΒ! θ᾽ θυ δ 615 γη81Π Υϑυηδυς, ἢΘ ΤῸ Ρ]168, 

.Παΐ. ἃ5 οΥστὰ5 νγ)χ85 [αἰ σαθα, (Δ }1Π16]65 σου ποΐ ἀϑβὶς ἢϊπη 

ἴο τορϑϑί ἢϊ5 θαι! !]οη, δηα {Πϑυϑίοσθ Ὀθσσθα 1Π6 νἱβί [ου8 

(ο 6811] αἱ δῃοίημθυ. ἴτηθ. Βαΐ πϑϑᾶ {πθὺ Ρ6 ἰὰτηθα ἅινὰὺ ὃ 

ΜΙρ {πΘὺ ποί Ὀ6 ἴηγτ6 4 τη, ψΙΠΠουΐ (ῃ8 ὨΘοΘβϑιίν οὗ ἃ ΠΟῪ 

ΘΧΒΙΒ ΠΟ οα {Π6 ρατί οἵ (ΔοΥΡΊΔ5 ὃ 

2, μοι. 3 ὍΤηθ ραβϑᾶρο 4798, Εὖ, νυν] ἢ 15 ἰγθαϊθα οὗ δῖ 

ἔν 
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ἰαῦσθ ἴῃ ἴπΠ6 ποίθ, ἢὰ8β Ὀθθὴ υϑ8|}ν σαρροβαα ἰο ἀθίθιτῃιπθ 

1π6 (16. Βυΐ 5Βαυϑῖαὶ βοῃο αγϑ, ἃ5. Βοθοῖκῃ (πο ἢ 1 ἰθάτη 

ἔγοιῃ (Ὁ. Εὶ, ΗθυυηδηηἾ5 νγοῦῖς, 1. 6954) δηα Εοοββ, πᾶνϑ δβουιθοά 

8 ΘΑΙΠΟΥ ἀαΐθ ἴο {ῃῆ6 ΠΙαίοσαθ, δηα οὔθ 50 ΘαΡΪΥ θύῃ ἃ 

1Π6 ἢγϑὶ νἱϑι οἵ αουρίαβ ἰο ΑΙ μθη5. ΤΠ6 δισιμηθηίβ, 50 [ὉΓ 

85 1 Ἰζηον [Π6η}. ψν ἢ ἃ 51ηρ016 ϑχοθρίϊοη, 818 οὗ {π|186 ηρου- 

ἴδησθ. ΤΉΘΥ 816, ---- 1. ῬΘΙΊΟΪ65 15 Βρόκθῃ οἵ ἃ8 νεωστὶ τε- 

τελευτηκώς, 509, Ὁ. Βαΐ νεωστὶ την Β6 ψΙΑΘΙΥ υ564, Οοιηρ. 

5.99. Β. “Νυροι, 1ά οϑὲ ρϑῦυοὶβ δηΐθ 5666 0}15.") Ο(ΟἿο. ἀ6΄᾽ 

Ναί. θοῦ. 2. 80. Τὶ νψὰϑ ὑνθηΐν-ὍὙ γϑδῖβ θοίοτο 405 

Β, Ο. Απὰα Ῥρυϊοϊθβ ἴἢ {Π15. ρᾶβϑᾶρθ 15 δοηϊταβίθα ἰδ ιν 

γῇ ΤὨριηϊβίοοϊθϑ, Οἴηοῃ, μα ΜιΠδά65. γοβθ ἀθδίῃ5 

Ο ΨΜΘΥΘ ΘΟΠΒΙΘΘΥΔΌΪΥ Θϑυ]16 1. 2. Ατόποίδιιβ 15 βαιά ἰο ἢᾶνδ 

σοχητη 64 {πΠ6 ΟΥη65 ΡΥ ἡ ΙΟἢ ἢ σαϊηθδα [Π6 [ΠΥΟΠ6 ““ γ88- 

ἰθσάδυν δηᾶ 1Π6 ἀν Ὀείογθ." Βθυΐ {Π15 15 ὙΘΥῪ ΡἰδΊηΪν ἃ τἢ6- 

ἰοῦσα] σοηίταθί ἢ ἰῃ6 παλαιοῖς πράγμασιν, Ἰυϑί ὈΘΙΟΥΘ 

ΒΡΟΚΘη οἷ, 5866 470, }}. 8. θοίαυβ, βοὴ οἵ Ῥυγ]δηρθ8, 

ννὰβ ἃ γουτῃ ἤθη [ῃ6 νγαϑρϑ νὰβ νυ θη. Βθνθηΐθθη ὙΘΔΥΒ 

βοίοστθ 405 Β. Ὁ. ὅδε 481, 0. ϑαρροβθ δῖμὰ {Πιτγ-ἶννο ἴῃ 

406, Ρ]αΐο, 1 ᾿τηᾶσΊηθ, 1 μ6 δὰ θΘθη ἅνναῖθ, δἱ [ῃ6 {ΠΠ|6 

οὗ νυϊῆηρ, οἵἨ ΙΒ δχαοὶ ἃσθ, ψουὰ τοὶ ἤᾶνθ βΒοιῸρ] θα ἴο 

ΒᾺν ψΠαΐ ἢ6 ἄοθϑ. 4. ΤΠ6 ρϑββαᾶρβ, 479. Εἰ, ἤθυθ ϑοογᾶ- 

ἴ65. βρθὰϊκβ οἵ 15. Ἰρῃούδησθ οἱ τὴ8 ΨΥ ἰοὺ ρυΐ {Π6 4.68- 

[ἸΟὴ ἤθη Ὧ6 ψὰβ ἃ ριθβϑιαησ ΟΥ̓ΘΘΥ, 15 Ἱποοηβιβίθηϊ ν] ἢ 

ἈΑροΐϊοσν 82, Β, ψὩΙΟΝ γϑίθυβ ἰο [Π6 ἔϑτηουβ οσοαβίοη ἴῃ 406 
ΡΒ. Ὁ. ϑϑοοταίθϑβ, {πϑυθίοσθ, τηυϑί 8} 1.846 τὸ βοιῃθίμ!ηρ 6]56. 

Ϊ οῃ ΒΟΔΥΟΘΙΥ σΟμΟθῖνΘ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ Ο0Π6.9 υϑ64 ἴο [Π6 5ίγ]6ε. οὗ 

{πΠ6 ΡΙαίομϊο ϑοογαίθβ, σδῃ ἰα κα ψψῆδί Π6 βᾶγβ 479. Εἰ, ἃ5 

ΒΟΌΘΙ Θϑύηθϑί. ὅ. ἴη 481], 1). δἀηὰ 519, Α. ΑἸοΙδΙα 65 15 

Βροίζθη οἵ 85 θοϊονθα Ὀγ ϑοογζαίθϑ δἰϊι. [Π 61 ἸΠΠΥΔΟΥ τησβῖὲ 

Ἰοησ πᾶνϑ οθαβϑά, πη ἃ5 Π|ποὶν ἴο 6 ρα πίβηθά ὃν ἴπ6 Α1Π6- 

ὨΪ8η5, ἴον ἢϊ5. ἰαϑὲ ἀδραγίυστθ ἔγοη Ατμθηθ. ἂπα ἃ {ΠΠ|6 

Βαϑίουβ ἢϊ5 ἀθαίῃ. '"Γἢ5 ἀρρθδιβ ἴο τὴη8 {Π6 τηοϑί βϑυϊουβ Οὔ- 

͵βοιίοη ἴο {π6 γϑαν 405. Βυΐ 1 ἀρρτθμθηά {πᾶΐ [μ15 ἰς ὈῪ 
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ΠΟ ΙηΘΔΠ5 [Π6 ΟὨΪΥ Ἰηδίδησθ ἴῃ ψῃ]οἢ Ρ]ῖο ἀ551:5 15 {Π6 ΤῊΝ ; 

ΠΟῺΒ Οὗ ΟὁΠ6 {{πὴ6 (0 ΔποίΠο:, σΠϑηρίηρ' [πΠ6 τηοἿ6 ᾿πιπηδίοτία! 

ΟἸΤΟ ΒίδΠ665, ἃ5 ἴῃ6 ἰχᾶρὶς ροθίβ ἀ14 ἴμοβα οὗ ἴη6 [ΆΡ]68, 

ἴο 5.11 ἢ]5 ἀθβίρῃ. 

Νο. ἴ]. 

Ὅη, το]αΐ ἐδ βαϊά οἱ Ρεογῖοεῖϊος, 516. Α, απὰ οἡ ἐΐε ΟΠἠαγαείοῦ" 

δίυθη ἐο ἢΐηι ἴηι ἐ5 1)λαίοριιο. 

ΑΝ βδιηϊηθηΐ πἰβδίοσιδη (ΠΏ Ἴ]ν411, ΗΠ βι. οὗ ἄτθθοθ, οὶ. 

ΠῚ... οὰρ. 18, ἀῃὰ Αρρϑῃαῖϊχ, 2) μὰβ θχϑῃληθα [Π6 ρϑββᾶσθ 

8 θονθ ᾳυοίθα, ἀπ 1Π1η1τ5 {παΐ ΡΙαῖο᾽ 5. οἤαγσο οἵἨ ρϑουϊαίίοη 

αἱ [Π15 {πὴ 6 αῖόβθ ουαἱ οὗ ἃ οοηῃϊυβίοη οἵ ἀδίθϑ δηα οἰγοαηη- 

Βίδησ65. . ΙΒ ΤΔῪ Ὀ6 50, Ῥυΐ (676 8186 ἔνγο {π|ησθ ΠΟ ἢ ́ 

ΟὐρὨΐ ἴο 6 8814 οὐ θθ Πα} οὗ Ρ]αἴο, θϑίοτθ. νψ {ΠΥ οοπςς 

ἀθγηη Ὦϊπη [ῸΓ 1η]υϑ166 ἰονναγαβ. Ὦ15 στϑαΐ σοπηίγγγηδη. 6 

γί 15, [πδ΄ ἢ6 βχρίθβϑϑθβ Π0 ορ! θη ἃ5 ἴο {Π6 1υϑοα οἵ [6 

σθδτρθ. [{{1{ 15 δάτηπ6 4 ἴο Ὀ6 ππη]αδί, Π15 ἃΥσατηθηΐ 15. 80 

γηυ ἢ [Π6 5ΒΙΓΟΏΡΘΥ, ἴοΣ 10 15 ἀροη {Π6 ἡηργαϊϊέιαο οἵ ἃ, 

ΡΘΟΡΙ6 ἰονναυᾶβ 115 ρα ]1Ο βϑυναηΐίβ. [ηᾶἀθθα, [Δ Κθὴ ἴῃ σοη- 

πθοίοη ψν]ἢ [Π6 σἤδυροβ ἀραϊηβί “Γ μοιηϊβίοοϊθβ, (ἴσλοη, δηά 

τς ΜΙ8}6465,.1} τγϑαῦβ [Π6 ἀρρϑατᾶποθ οἵ ἂη υπίουπαοδά δοοιβαᾶ- 

οη. Τὴ οἴπον 15. 181 [ῃ6 ἰαοίὶ γᾶν ἤν Ὀθθὴ 8ἃ5 Ρ]αΐο 

ΤΟΡΙΘΘΘηΐβ 1 - [Π6 ΡΘορίθ, ἴὴ ἃ βυδάβθηῃ ουαἱθαϊβί οὗ ἀϊβρίθαβ- 

ὉΠ6, ΠΊΔΥ Ὠᾶνθ δί [Π15 {{τὴ86 ἤηθά ἢϊηλ, Προ ἃ οἤᾶτρθ οὗ 

ΡΘουϊαίοη 50 ἔτνοϊουβ, ἰμὶ Πα ογ ἀΙάθ5. ἀοθβ ποῖ 1Π|η]ς 1 

νου ἢν οἵ τηθηΐτοη. [6 Οἰγουτϊηβίδησθβ γγ 16 ἴΠ656. Ρθυ- 

Ο[658 νγὰβ ἀθροβϑά ἤουὴ Ηἷ5 οοβ οὔ σοηοτὰὶ (ΡΙαΐ. Ῥοσοὶ. 

ἢ 90, Πιοάογ. 12. 49), --- Ὁ γηδῪ Β6 ἂΐ οπ6 οὗ [Π6 θρτοϊιοῖγο- 

ἰοηΐαδ, ΟΥ̓ Ἰῃ ΘΟηΒΘαΌΆΘΩΟΘ οὗ ἃ Βρθοῖα] ριΌσΘ6855, δὴ οἰβαῃροίδα. 

Α 581 νγὰβ Ὀτουρῃι ἀσαϊηδβί Πίμη, --- ΡΟ ΡΆΡΙΥ ἃ γραφή, ἱπουσα 

ΡΙαίαγο ἢ ο}15 1 ἃ δίκη. ΟἸδοη, ϑιχημϊαθβ, οΥὁἨΥ̓ΘΤοχαιἀἃ8 



ΑΡΡΕΝΏΩΙΧ. 299 

τὰ Π15 δοσυδβοῦ, δη ἢ6 νγὰβ Πηθα ἴῃ ἃ 5111} νου ΒΥ βίϊ- 

τηδίθα αἱ Πῆθθη, Πῆγ (Ρ]αΐϊ.), ἀπ οἰρῃν (Π]οάοτ.) (] 6 η15. 

ΤΠ6 παίατα οἵ ἴῃ6 βυϊὶ 15 ποί βίαϊθα, θαΐ 1 σϑυίϑι νυ τηδΥ 

πᾶν θθθὴ κλοπὴ δημοσίων πραγμάτων, ὈᾶΒΘα ὉρΡΟῚ 5ΟΙῚΘ 

{ἸΠ|ὴησ οἰτουτηβίδησθ, οσουγἝ[ηρ ἃΐ ἃ {πὴ6 ΨΠΘΠη ΙΩΟΠΘΥ͂Β 

ψγΟυ α 6 πη. Π]5 σομίτΟ], ἃ5 σΟΥΏΔηΘΘΥ οὗ [ῃ6 ἴὈΤΟ65. 

ΤΠ σθηθια] “ΓΙτοίῃθ 5, γν ἢ ΠΟ ΠΊΟΙῈ ΥΘΆΒΟΏ, ρΡΟΙΠδΡ5, Ὑν 885 

δϑοσυβοα οὗ ἰγθᾶβομ, δπα {πη δί [ἢ 6 τ παθυησ οὗἁὨ ἢ15 80- 

σοσηίβ (μέ ψη). ομαυσθα ἢ ὈΓΙΡΘτν, ἃηα Πηθα οπ6 Πιιη- 

ἀγϑὰ ἰα]θηίβ. ΤῸ [Π15 1Ἢ Ἰηᾶν 6 δαά64, {πᾶΐ Αὐϑῆ 65, ἴῃ 

ἢ15 ν᾽ ηἀϊοδίοη οὐ Ῥϑυῖο]65, πον ῃ6 16. 580 (8. δ5 1 μᾶνθ οὔ- 

ΒΕΙΥΘα, ἰαχθβ Ρ]αΐο ψν ἢ ᾿μδοσάτδου, θαΐ [Ὁ]]ονγ8. 15 βίαϊθ- 

Ἰηθηΐ, 8ἃ5 1 ἢθ6 {πουρσῃΐ 1 τὰ6. Απάα [15 ἢ6 ἄοθβ ἢὰ ἃ 

γγΟΥΪΚ θγ6 ἢ6 δοοιιβ65. ΡΙαΐο οἵ δηδοῃτοη!5η15. ἃ Πα γηΪ8- 

αυοίδίοη58. (Αὐιϑμά, ὦ. 819, 9827, ἀθ Θυδίυπονν. δά. Ὀϊη- 

ἀοτῇ, ἴῃ [86 Ἰαϊίου Ρίαοθ ῃ68 Ξορῃιδί βᾶυϑ: ---- “" ΠῚ ΟΠ6 

Βῃου ἃ ἀ51 ΡΙαΐο νυ ῃθίπου, ϑυρροβϑίησ ἢθ 84 θβθὴ οὔἣβ οὗ 

ῬΘυἸΟἸ ΘΒ᾽ δ᾽ Ἰαᾶρσεβ. ψῃθη μ6 ψὰβ (τἰϑὰ [Ὸν ρϑθουϊαίοη, Πδ. 

νου μπᾶνθ ὈΘΘ Ο͵Θ ἴο σοπάθιηη ἤϊη, απ ψουἹά Πᾶνθ 

ΘἼνΝΘΗ ΤΠ018 ψγοῖσῃΐ ἰο [Π6 ννοσάβ οὐ ΟἸθοη μη ἰοὸ {ποβ6 οὗ 
ῬΘΥΊΟ] 65. οἱ᾿᾽) οἱο..) 

Ρ]αίο, {Π6η. 1 {Π15 νΘΥῪ βϑυϊουβ δἃπα ποῖ δἱ 81] τ η] 8] 

Ρᾶϑβϑᾶσθ (566 ΓΙ 41}, ΠΠ|. 91). τᾶν ἤᾶνθ σίνθη πο οτϑα! 

ἴο 1Π6 οἤατσθ δἀραϊηδί ΡΤ] 65. ἀηα, ποὺ βία ἀἸησ [Π6 51- 

Ιθησθ οἵ Πιβίοτιδη5 ἃ5 ἴο [ηΠ8 παίατθ οὗ [ῃ6 βυϊ, γᾶν Ὀ6 τἱσᾷΐ 

1. ΘΔ ]ΠΠ1ηρ' 1 ΟΠ6 ἴῸΓ ροουϊδίοη. 

Ὅροῃ δποίμοιυ ροϊηΐ, ---- Ρ]αίο᾽Β ΘΟμβΙβίθ μου ἴῃ [Π6 οἢδι- 

δοίθυ ψῃ]οἢ ἢ6 σῖναβ ἴο Ῥθυῖο 65, --- 1 01} βὰν θυΐ ἃ ψοχά. 

ΤΠ ΘΙΘ 816 [ἢγ66 ραββᾶσθθ ψνΠ]Οἢ ΘΟΠΘΘΙῚ 85. ΠΟΙ; Οοῦς. 

515. Ὁ -- 517; Μρῃο, 99. Β -- 100, Β, σοτηρατθα ψπ 94. Β ; 

δηα Ῥιῃεάτναβ, 269, Α -- 2970, Β. Τὰ Μϑῃο, εὐδοξία, ΟΥ̓́ΘΟΥ- 

γτϑοί ορἰπίοῃ, 15 βου θα ἰο Ῥουίοϊθβ, ψπουΐ υνίβάομι, δηᾶ 

ἴη ῬΠοάγβ πα Πὰθ (πΠ6 οτϑαϊ οὐ ροββθϑβϑίησ σοηβαμητηδίθ 

δἰοψιοηςοθ, ἀθεῖνϑα ἔγομι {μ6. ἀἰβοίρ! μα. οὗ Απᾶχαρογαβ. ἴῃ 



τ 940 ΘΌΠΟΙΑΒ.. 

Οοτρίαβ, μ6 ἰῖ5 ἀθηϊθα τὸ 6 ἃ ἰτι6 ογϑίοῦ, θαῖ ἴῃ Ῥῃρθάναβ ἰδ 

αἀβοϊαγθα ἰο 6 πάντων τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικῆν. "ὮΘ --. 

ΒΘΘΙΏΙΡ᾽ ἸΠ ΘΟ ΒΙΒίΘ ΠΟΥ σᾶη Ὀ6 ΘΧρί Ια ὈΥ ἰδ Κίησ' Ιηΐ0 σοι-ς 

βαθτυαίίοη, {παΐ Ρ]αΐο Ἰπάσαθϑ οἵ [ῃ68. ογδίοι" ἴὴ (ἀογρίδϑ ὈῪ ἃ 

τηο αὶ βίδηηἠατά, δηἀ ἴηὴ ῬΠοΘαγ 5 ἸοοΪτβ δί ἢϊμι ἃ5 σᾶρᾶ]6 οὐ 

ριοάποϊησ ἃ σγουῖς οὗ αὐ; ἃπά ρϑύμαρβ ΒΥ [π]5 σοῃϑι θυ οα 
αἶδο, ἰῃδὶ 6 ἢ6 νου] σταηΐ ἰο ῬΘΙΟ]65. 811 {παᾶΐ ηονν]- 

ϑάσο οἵ {πΠ6 τϊημα ψνῃ]οἢ {Ππ6 Ρ 5168] βίο οηβ οὗ Αμπᾶχ- 

ΡΌΤΑΒ σουϊά {ὈΓΠ]5}, ἢ 6 τοῖσῃΐ 51} χϑίαβθ ἰο μίγη {Π6 αἰ 

Ὀαία5 οἵ ἃ Πα] ΡὨΙ]ΟΒΟρΡΏΙΟαΙ ἃυιϑί. 

Νο. ΠῚ. 

566 486, Α. ποίθ. 

'ΤῊΕ νϑύβθϑ γϑί δχίδηϊ οὗ [Π15 ἀἸδίοσαθ βθίνγθθῃ [η6 Ὀτοι ἢ- 

ΟΙΒ ἤν θθθη οο]]θοίθα δηά θιηθηάθα Ὀγ Νοκθηδου, Μαΐ- 

{Π125, δηά οἴμθῖβ. γα ἤθῖθ δαά [ῃ6 ρᾶββϑᾶρθ δα]δοθηΐ ἴὸ 

{Π6 ]Ιη65 οἰΐϊθα οὐ Δ υἀθα ἰο Ὀγ Ρ]αίο, δοοοτζαϊηρ ἰο Ηδι- 

ἰη 05 ΔΥΤΔΠσθιηθΐ ἴῃ ΠῚ5 ΕΣΠΠρΙ465 Βοϑαηίαίαβ (Ηδιίη- 

βυτρ, 1849). Ζρίμβ Ἰην 65 15. Ὀτοίμου Διηρῃίοη ἴο σῸὸ ἃ 

Ὠυαπμήηρ, δη, ΟἹ 15 Τοίαδθα], ΤΘρΊΌ 65. μῖπὰ νυ ἢ ΘΠ μη]- 

ΠΒΒΟΥ οἵ τη1η6, 85 σινίηρ ΠΙΙΏ5611 ὰρ ἴο [Π6 τηθϑῖοϑὶ ἃυΐ ἀπά 

ἴο ᾿Πἀο]Θησθ, νγ 1186 ἢ6 πορ]θοῖβ υϑϑία! ρυγβαϊί8. [ΤῸ [8185 

ΒΟ6 16 Ηογϑοθ 8]10465 (Εἰ ρἰδϑί. 1. 18, 89) : --- 

“ὁ Νρο 8 Ἰδυάδ15 βύπἀϊα, ἃαΐ 81|16η8 τϑργδπά685, 

Ναο, ουὴ νϑηδῦὶ νοϊΪθὺ 1116, ροθιηαΐα ρᾷῃρ68. 

Οταῦδ, 516 {ταϊγα τη σι] ΠΟΙΆ, ΑἸΠΡὨΪΟΠΙΒ δία 

ΖΘΊΗΙ, ἀ1551101}, ἀοηθ6 βυβρθοία ΒΘΥΘΤῸ 

(ὐοπίϊου! ᾿γτγὰ ; [ὙαύΘυ 18 ΟΘβϑ1550 ραϊαϊαῦ 

Μουῖθαβ Αιρῃϊοη.᾽ἢ 

Ζοίῃυβ ἢυϑί ΘρΘΆ ΚΒ: --- 

ἔΑμφιον, ἀμελεῖς ὧν ἐπιμελεῖσθαί σε δεῖ 

ψυχῆς δὲ... ὧδε γενναίαν φύσιν 
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γυναικομίμῳ διαπρέπεις μορφώματι " 

οὔτ᾽ ἐν δίκης βουλαῖσιν ὀρθῶς ἂν λόγον 

προθεῖο πιθανόν, οὔτ᾽ ἂν ἀσπίδος κύτει 
[2 

“Ὁ 60. ὁμιλήσειας, οὔτ᾽ ἄλλων ὕπερ 

νεανικὸν βούλευμα βουλεύσαιο. . .. 
΄“ ’ “ “᾿ 2 4 

κακῶν κατάρχεις τῆνδε Μοῦσαν εἰσάγων 
3 ’ ’ 953. "ἡ 

ασυμφοοὸν τιν ἄτοπον . . . . . 

ἀργὸν φίλοινον χρημάτων ἀτημελῆ. 

Φ . 9 Φ Φ 

Ά Α »“» - ’ ,᾽ 

πολλοὶ δὲ θνητῶν τοῦτο πάσχουσιν κακόν 
Π “- 3 ’ 3. ςε “ 

γνώμῃ φρονοῦντες οὐ θέλουσ᾽ ὑπηρετεῖν 

Ψυχῆ; τὰ πολλὰ πρὸς φίλων νικώμενοι. 

.Φ Φ φΦ Φ Φ 

9.»ϑᾷ΄κΑ ,Ὶ σ ΦΘ “ ’, 
ἀνὴρ γὰρ ὅστις εὖὗ βίον κεκτημένος 

Ἁ ν Ν᾿ 3 3 λί ΑἉ 3»» τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἀμελίᾳ παρεὶς ἐᾷ, 
΄“ 3. Ν τς δ να , 

μολπαῖσι δ᾽ ἡσθεὶς τοῦτ᾽ ἀεὶ θηρεύεται, 
3 Α Ἁ 3 Α , ’ 

ἀργὸς μεν οἴκοις καὶ πόλει γενήσεται, 

φίλοισι δ᾽ οὐδείς - ἡ φύσις γὰρ οἴχεται 
τ , ς “ μὴ φ 
ὅταν γλυκείας ἡδονῆς ἥσσων τις ἢ " 

Α ΄“ Α πεῖ ΚΡ] ΄ 3) ᾽ ἰο καὶ πῶς σοφὸν τοῦτ᾽ ἐστίν, εἴ τις εὐφυῆ 

λαβοῦσα τέχνη φῶτ᾽ ἔθηκε χείρονα 

μήτ᾽ αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον προσάρκεσαε ;Ὠ 

Φ φ Φ Φ Φ 

Νὰ τότ λον τὰ Ὁ ΜΘ δι δὴν τ ὁ 

σοφὸν λόγοισι, ἐς δ᾽ ὄνησιν οὐ σοφόν. 

Φ Φ . . . ἀλλ᾽ ἐμοῖ πιθοῦ, 

“ ψ..5 “ ’ 3 » ’ 

φᾳαῦσαι δ᾽ ἀοιδῶν, πολεμίων δ᾽ εὐμουσίαν 

ἄσκει, τοιαῦτ᾽ ἄειδ᾽ ἀφ᾽ ὧν δόξεις φρονεῖν, 

σκάπτων, ἀρῶν γῆν; ποιμνίοις ἐπιστατῶν, 

ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσματα 
3 - ΄σ ) ’ Ιι 

ἐξ ων Κενοίσιν εγκατοικησεις δόμοις. 

ΑΜΦΙΩΝ, 

ἐκ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων 
2. 
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ἀγῶνα θεῖτ᾽ ἄν, εἰ λέγειν εἴη σοφός 

: : ᾿ 

στιν πὸ ν Ἰδὲ ὃ τεὐγλωσσία 

νικᾷ, σοφὸς μέν, ἀλλά τοι τὰ πράγματα 

κρείσσω νομίζω τῶν λόγων ἀεί ποτε. 

᾿ : ἷ : . 

λαμπρὸς δ᾽ ἕκαστος κἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεταξᾳ 

νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος 
ΦΨ 3 5. ἮΝ ς “- ’ Ἷ 
ὧν αὑτὸς αὐτου τυγχάνῃ Κρατιστος ὧν. " 

Δ. Τ᾿ λ. 



ΒΕΒΈΝΕΝΟΕΒ 
ΤΟ ΤῊΝ αΒ ΕΚ ΟΒΑΜΜΑΒ 

ῬΒΟΒΈΒΟΙ ΒΑΡΌΙΕΥ. 

ΝΟΤΕΒ οὐ 447, Δ, 11π6.9, 8 ὅ02, Ὁ.; 117, 8 518, Ὁ. ------- 
147; Β.,1. 11, δαί, 8 852, 8; 1. 16 ἥκειν, 8 784. ----- 447, 
ποτ τι919.... 448, (11.1,,8 827. .....-...8. 1ὙΧ1 
1, 8 601, ἃ. 4185..Ἐ}ὼ᾿ 6’ 8, 085. ----ὦ 410 Ὁ ἜΣΕΙ. 
8 664,8. 449, ἘΣ, 1. 1, 8 826, ἃ. 4650, Β,1.1, 8 884: 
1 10..87795. 40 ΣΈ. φόμρ, 8:839...Ὁ. ἀπ. 
1. 1, ὃ 848, α. ἀν ΟΣ ὅς διδθεμε: ΑΒ ΠΈΣ α; 
8 ὅδ0. ἈΠῸ Ἃ.1. 8. 5.784}. ἀρῶ, ἘΝ Ή Β. Θ 9 
----- 452, Ὁ, ὅδε, 8 678, ἃ. 458, Α,]. 1, εἰς αἰἴἴου τελευτῷ, 

8 618, ἃ. 4δ8, Ο,, 1. 6, ἂν γερραίοα, 8 879, 8. 488, 

Τ), 1. 4, 88. 41 6., 694, ο. 4δδ, Β, ἄλλο τι ἤ, 88 ὅ08, ".; 
829, ἃ. 4δὅ, Ἐ;,1. 6. Οὐομρ. 8 δ8ὅ, ἢ, 6πᾶ. 450, 

Ἀ,, 1. 1, ὃ ὅ44, ἃ. 4δδ. Ὁ),1.1 8.4. 457, Β, 

1. 6. Οὐομρ. ὃ 79ὅ, ἃ. 457,.,1.. 6.8. οὐ ΠΥ ΠΣ 

8 788 ἃ.; 1. 8. Οὐ. ὃ 814. 457, ἘΣ, ὃ 781, ἃ. 

58. Α.1. 1, 8 808, ἃ. 468, Α, οπᾷ, 8. 669, Ὁ. ------459, 
Α, 1. ὅ. Οὐομρ. 8 889. ------ 460, ΤΠ). ΟὐπΡ. 8ὶ ὅ08, Ἀ. ---τ-- 
460, Ε, 1. 8. Οὐταρ. 8 802 ; 1.7, 8 18, Ὁ. ------ 461, [), 1. 8, 
Οομαρ. 8 740, Ῥε; 1. 4, 8. 777. 461, Ἐΐ 8ι.ὅδα: πὸ γα 
4θ2, ΤῸ), 1. ὅ. Οὐπιρ. 8 714, 8 710,8. 462, Ἐ), 1.1, 8. 896,. 
δ.; 1. 3, 8 720, ἃ, 8. 669. ------ 468, Οὐ Ιαδὲ 1. Οὐοπηρ. 760, ἃ. 

464, Β, 1.8. Οομρ. 8 ὅ80. 46, Τὺ, 1. 4, 568, Ὁ. 
208 Α, ὃ δοὴ ς. 468, Ε, 8 678, α, Ὁ. ------ 469, Α, 
8 809. ----- 469, ΒΕ Οὐοπ. 8 61. 489. ἵν. 1.4. 
Οομρ. ὃ ὅ80, Ῥ.; 1. 11, τοϑνήξει, ὃ 444, 4.; 1. 1ὅ, κατεαγέναν 

τῆς κεφαλῆς, ὃ ὅ74, Ὁ. 470, Ὁ), ἀκούω, ὃ 698. 470, 
ἘΠ 11 ὅδο.... 475, Α, ὀλίγου, ἃ ὅ78, α. 41, ΤᾺ: 
ἄλλο τι. ΟὐμΡ. ὃ ὅ08, Ἀ., ὡς, 8 795, 6. 470, Α, σκοπέω, 
8.427͵1.16. 476, Ο, κάω, 8 484, 1. ------ 477, Α, 8 809. 
---Ἕ 411,8. Οὐ. 8 ὅθ. τ---- 477, Ὁ, 1, ὅ, 8 817, Ῥ. 



ἘΒΕΒΕΕΝΟΕΒ ΤῸ ΤῊΒ ΟΒΈΝΚ ΟΝΑΜΜΑΗ. ἴδῃς 

.---- 478, Ο, ἀρχήν, 8 δ52, ------ 478, Ἐ. 8566. Τῦῦ ποῦ 

.- 479,Α, ὥσπερ ἂν δὶ, 8 τῦ4. 479, Β, 8 ὅ86, 
----- 479, Ἐ), διαφερόντως, Ὑγ11ἢ σΘηἰ1η6, ὃ ὅδ88. ------- 480, 

Ἔ, 8 720 ο. 480, Εα, 1. 8, 8 ὅ99, 8. ------ 481 Ὁ, 1.1, 

8. 860, Ῥ.; 1. 4, 8 617. --ἰ- 482, ᾿., 1.1. Οοπρ. ΤΟ 
δ 757. ------- 484, Α, 1. 8, 8 707. -- --- 484, Ἐὶ, 1. 14--1ὅ, 

8 674, 8 ὅ806, ο. 480, Α, ομα. ΟὐομΡ. 8 698. ------ 

187. ἘΞ; 8 861: :-.3...487, Ἐ;1.1; 868;1: ἃ, 489, Α, 
8 766, ἃ. 489, Ὁ. Οὐταρ. 8 528 επμᾶ. 489, Ἐ, 
οὐ μά, ΟομΡ. ὃ ὅ4. 490, 1), φλυαρεῖς ἔχων 8 788, 

εἶ: 491, Β, ὃ ὅ895. ------- 491, ΕΒ. Βαϊ ΟορΡ. 8 ὅ8δ. 

492, Β, 1. 1, 776, 8; 1. ὅ. Οὐμαρ. 8 722, ο.; 1. 9. 
Οομρ. 8 818, ἃ, Ὁ. ----- 498, Ὁ, 1. 8. Οὐπιρ. 8 608, ἃ. 

496, Ο, ἄλλο τι, 829, 8.;: 1. 6-12. Οὐομρ. 8 798. ' 

496, Ο, 8 817, Ὁ. 491, Α, ἔχων ληρεῖς, 8. 188, ----- 
497, Ἐ;, 8 ὅ98, ο. 499, Ὁ 1. 2, 8 718, ἃ. 500, 
Β, 1. 9, μήτε, οἴο. Οὐομρ. ὃ 88. ὅ02, Β, 1. 1,8 ὅ92, 

Ρ, 6πᾶ. 502, Β, 1. 8, 8 801, 8. 502, Ο,, επᾷ, 8. ὅ18, 
ἃ. 502, ΤῸ, 1. 2, 8. 816. 508 ΟἽ. ἴ,8 608. τὸν 
508, Ο, 1. 7, 8. 809. ----- 508, Ὁ), ϑέμις, 8. 209, 7. ------ δ07, 
Τ), 1. ὅ, 8 806, "Ὁ. -- 509, Α, καὶ ει. Οὐμρ. 874, 2, ἃ. 
ΠΟ κοο Ὁ... 0. ἀ1ϑ». 511, Ὁ, ἐπράξατο, 8 ΤΟΥ. 
-- 512, Β, μὴ ὅτι, 8 848, οι; 1.4. ΟὐμπΡ. 847, ὁ. : 
512, 1), μὴ οἴο. Οὐομρ. 8 7498, Ῥ, 6πᾶ. ὅ14, Α, 1. 8, 

8. ὅ74, 6. 51δ, Β.- Οὐοπ. 8 676, Ῥ. 516, Α, 
1. 1, 8 811, ἃ. 516, Ἐ, 1. 1, 8. 784, ἃ, ὁπᾶ. 517} 
Α, 1. 8. Οομρ. 881, 6πᾶ. 517,0, 1 8 ὅ76 τς 
517, Ὁ, 1. 8, 8 371, ἃ. 518, Ο, 1. 1-8. Οοπ. 8 ὅ00, 
8. δ18, ἘΣ, 1. 7, ὃ 818, 4. ---«-- 820, Ὁ, ἐνεχώρει, ὃ 7460, 

Ῥ. ------ 821, Ο, 1. 10, 8 809. ὅ22, Α, 1. 1. Οὐ. 

ἢ ὅ84. --------- 822, ἘΣ, 1. 2, 881, οπᾷ. ὅ28, Β, 1. 2, 618; 

8. ὅ29, 1), 1. 1. Οοπρ. ὃ ὅ49. ------ δ28, Ἐὶ, 1.1, 

798, Ὁ. ----- ὅ24, ἘΣ, 1. 1, 8 707. ----... δ2ὅ, Ὦ, 8 δὅ28. 

27, Δ, τυπτήσει, ὃ 4217, 19. ------ ὅ27, Β,1.1. ΟομΩρ. 618,8. 



ἘΣΜΕΝ τὸ ἐβὲ ΠΟ ΝΣ ὑπο κα 

“5 Ἂ, ΒΟΟΚΑ͂ 
ΡΟΒΙΩΣΒΗΕῚ1) ΒΥ 

ΒΗΟΝΝ ᾧ αἢθδο, ΠΑΒΤΕΘΗἢ, ΟΟΝΝ, 
----- -...- 

ὁ ΕἼΠΒΤ ΤΕΝΒΟΝΘῚ ΙΝ ΝΑΤΌΜΒΑΙ, ΡΗΠΠΟΘΟΡΗΕΥ.» 

ΒΥ Μὶβ5 Μακὺ Α. ϑὅνπετ. Ῥαγί ΕἸγβί,. ..(Ἅἐν νυν ν κε κεν κἐεε κεν κσνσσ σον ὥο. το 
ἢ ἀρ ἐφ ΞΥΞ ἘΌΡ 0 Το ΚΣ αν ΑΚ Έ ΤΠ  ππ ον Π Ὰ .56 

“ ΑἸΘΟΈΝΤΙΚ ΟΕ ἘΠΕΙΡΙΒΡΕΒ.᾽" -- ἢ Νοΐο5. 
Ὁ τος θη Ὑ ΟΟΕΞΈΝν, ΘῈ 418 (ΠΕ Θὶ νι: δ εἶν δον φνο εἰς τς τ μιν δι ἐπ να 3 1.25 

“ς ΑΝΤΙΘΟΧΝΕ ΟΕ ΒΌΡΠΟΟΙΕΝ.,᾽ 
τ Ετος θη ΟΕ ϑεν; Οἱ 16 ΟΟΙ]Ερίδος ον οτος δον ξεν ἐδ ἧς ἡυύξε:ς Τ25 

“ἘΠ ΒΟΤΙΑ ΟἹ ΒΟΡΗΟΟΙΕΝΕ,; 

τ τ πποες ᾿ν οσιϑεν, οὗ 16 ΟΟΙΠδΡ’Θ;..ς ον νος ϑννν τοῖος ἐν δας ν 3 Ἑ.28 

ὁ ΘΟΒΟΙΑΒ ΟΕ ΡΙΑΤΟ.᾽ 

Εν Ῥχεθιάδης ὑνοοῖβεν, οὐ γἷ6 (Ὅ]]Ερδ,  ς ἐν ννονι ςο ς κυ ν ονος οἴ νι τιν ὃν 1.75 

ὁ ῬΒΟΜΕΤΒΕΙΝ ΟΕ ἈΈἘΝΟΠΥΠΌΝ.᾽ 

ΕΒ τ βηε ΥΘΟΟΚΞΗΥ, ΘΕ. ν 416. (] Θύδι τς ον νῶν στον ἐς νον κοῦ ον ες να ἐοον δ Ὁ 

“Ὁ ΤῊΝ ΒΟΝΕ6; ΤΑΝ}. 
Α Βοοῖκ ἔογ Ηϊβῆ απ Ογαπιπιαῦ ΟΠ οἶβ, Θ ΘΓ ΠΑ Γ16 5, Δηα ϑοοίαὶ 
ΘΙηρίηρ. ΒΥ [Ικνινᾷ ἘΜΈΚΒΟΝ, 1 εδοῃεῦ οἱ Μαβὶς τη {π6 Ηρ 
αηα Οτγαχασαδύ ϑοθοο β οὗ Ἑατί οτά, ΠΡ ΚΕ ες Ὁ ἘΠ ΩΝ ἘΡ ΗΟ τον ἀντ ἐσ ον ον .50 

ἐς ΠἪῊΕ Β0Χα ΤΑΒΙΜΕΤ.» 
Α Οὐο]Ἱεοίίοα οὗ ϑοηρϑ, ΤΥ ΪΟΒ, εὐὐενλδεεδαι Δηα ϑεαογεά Ῥίδθοθϑ, ἴού 
ῬΌΌΙΟ αμὰ Ῥυιναΐία ϑοῆοοὶβ δὰ {6 Ηοπὶα (Ἰτοϊὶθσ. ΒΥ [ἵκνινα 
ΠΣ στον ΞΕ ἀπο πνΎν ἀτιν ὁ Ἐπί δι δ᾽ 5. δἰ δὴν δ δι το οὐ α τε οἰϑλρτυξα ἘλῈ οὐν «Ὑ τὸ ο γοίεῖς ἐτκε νον «50 

“ΟῊἩΒΙΝΤΙΑΝ ΠΥΜΝΑΤ,.᾽ 
Α ϑεϊθοίΐοα οὗ Ῥϑαῖπιβ απᾶ Ἡγπηηβ, νυ ἢ Μβιο, ἔου τι5ὲ ἴῃ Ῥαθ]1ς 
Ἄν οΥβμΙρΡ. Βιεα ὈγΥ Ἀδνβ. ἢ. Ῥι ῬΡάκκειμ, Ν. . Βυκτον, δμῃὰά 
ΠΕΡ Υν ΤΟΥ ΕΣ Το ὐτ τν δἰρν εν, αλδις ἀν τον φεις τιθ τις τοῦς θη ον οβένις ο ΤΟΣ ἐν ΚΝ ΡΣ, ραν το τν 1.25 

Α ΒΑΝΘΚΕΙΤ ΠΑΝῸ ΒΟΟΚ ΕῸᾺ ΤῊΝ ΕἸΒΕΒΙΡΕ.᾽» 

ἘΠ ΤΥ Γ ΘΥΚΕΥΤΨΤ, τον τ τυ τ Ὁ νι οὐδ τ κοι δ νιν τὴ ϑέωννν ὄμυε 2 ΚΡ γι ΜΕῚ ΜΝ 2 ΑΔ Ν 2.00 

ΦΡΑΒΤ ΜΕΒΙΘΙΑΝ.᾽; 

Βυ ΔΙ ΟΥΑΙ ἘΠ ΘἸΙΘΟΌΕ ΝΕ» ὁ το κντο ϑδότιώ κυ τικο ὁ δ οινεν κα δὲν νι δον εον θἰο εν δ πος 1.50 

“ΏΛΙΓΥ ΟΟΥΝΒΕΙΙΟΙ.᾽; 

Ὅν Νῖτϑ. Τῦρτα Ἐς. Βισουξνεῦ,.. ον τοῦυν ον ἐν κν νον ἃ Φ ϑ τ δ Κ᾿ οταυθλωνονι γος ΚΡ ΤΝ, Τ τ 

““ ΒΌΠΟΈΝΝ ΡΟΕΝΝ.᾽ 

ΤΠ6 Ῥοοῖηβ Ὀγ 1πῸ Εἰ. Ἐδν. 6εο. Βύυκαξβδϑ, Βίβμορ οὗ Μαΐπε, τῇ 
Δ 1ηἰγοάαροίϊοι ὈῪ {16 ΒΊΒΠΟΡ οὗ ΝΥ εβίθσηῃ Νεν Δ Οὐ ἐπ σον ἢ τα ον 1.50 

ΤῸ δαΐο ὧν δοοζεοζίγς, «διεργέ ὧγ τεαζζ σγε γεσεξξέ ο" 2γέοσε ὅγ ἐᾷσ ικδζιέεζονς. 
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